
4 FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 24 de abril de 2018

MUNICÍPIO DE MOREIRA SALESMUNICÍPIO DE MOREIRA SALESMUNICÍPIO DE MOREIRA SALESMUNICÍPIO DE MOREIRA SALES
SEDU/PARANACIDADE - PAMSEDU/PARANACIDADE - PAMSEDU/PARANACIDADE - PAMSEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITALDE PREGÃO PRESENCIALNº 029/2018.EDITALDE PREGÃO PRESENCIALNº 029/2018.EDITALDE PREGÃO PRESENCIALNº 029/2018.EDITALDE PREGÃO PRESENCIALNº 029/2018.

O MUNICÍPIO de MOREIRA SALES, torna público que às 09:00 horas do diaO MUNICÍPIO de MOREIRA SALES, torna público que às 09:00 horas do diaO MUNICÍPIO de MOREIRA SALES, torna público que às 09:00 horas do diaO MUNICÍPIO de MOREIRA SALES, torna público que às 09:00 horas do dia
08 DEMAIO DE 2018, na PREFEITURAMUNICIPALDEMOREIRASALES,08 DEMAIO DE 2018, na PREFEITURAMUNICIPALDEMOREIRASALES,08 DEMAIO DE 2018, na PREFEITURAMUNICIPALDEMOREIRASALES,08 DEMAIO DE 2018, na PREFEITURAMUNICIPALDEMOREIRASALES,
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, derealizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, derealizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, derealizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de
acordo com as especificações do edital, para aquisição de:acordo com as especificações do edital, para aquisição de:acordo com as especificações do edital, para aquisição de:acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTALR$ PRAZO (DIAS)OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTALR$ PRAZO (DIAS)OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTALR$ PRAZO (DIAS)OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTALR$ PRAZO (DIAS)
Veículo Sedan 01 49.700,00 60Veículo Sedan 01 49.700,00 60Veículo Sedan 01 49.700,00 60Veículo Sedan 01 49.700,00 60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão serInformações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão serInformações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão serInformações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser
solicitados junto ao Pregoeiro LEANDRO ROQUE ÁVILA, Paraná, Brasil - Te-solicitados junto ao Pregoeiro LEANDRO ROQUE ÁVILA, Paraná, Brasil - Te-solicitados junto ao Pregoeiro LEANDRO ROQUE ÁVILA, Paraná, Brasil - Te-solicitados junto ao Pregoeiro LEANDRO ROQUE ÁVILA, Paraná, Brasil - Te-
lefone: (044) 3532 - 8119 - E-mail licitacao2@moreirasales.pr.gov.br. A Pastalefone: (044) 3532 - 8119 - E-mail licitacao2@moreirasales.pr.gov.br. A Pastalefone: (044) 3532 - 8119 - E-mail licitacao2@moreirasales.pr.gov.br. A Pastalefone: (044) 3532 - 8119 - E-mail licitacao2@moreirasales.pr.gov.br. A Pasta
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos eTécnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos eTécnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos eTécnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Otto Macedo, 629, dasanexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Otto Macedo, 629, dasanexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Otto Macedo, 629, dasanexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Otto Macedo, 629, das
08:00 às 17:30 horas.08:00 às 17:30 horas.08:00 às 17:30 horas.08:00 às 17:30 horas.

Moreira Sales, 23 de abril de 2018.Moreira Sales, 23 de abril de 2018.Moreira Sales, 23 de abril de 2018.Moreira Sales, 23 de abril de 2018.

Leandro Roque ÁvilaLeandro Roque ÁvilaLeandro Roque ÁvilaLeandro Roque Ávila

EDITAL E AVISO PARA RECOLHIMENTOEDITAL E AVISO PARA RECOLHIMENTOEDITAL E AVISO PARA RECOLHIMENTOEDITAL E AVISO PARA RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICALDA CONTRIBUIÇÃO SINDICALDA CONTRIBUIÇÃO SINDICALDA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Na forma do Art. 605 da CLT, o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, MeiosNa forma do Art. 605 da CLT, o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, MeiosNa forma do Art. 605 da CLT, o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, MeiosNa forma do Art. 605 da CLT, o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios
de Hospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJde Hospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJde Hospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJde Hospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJ
78.636.057/0001-79, representante dos empregados integrantes do 4º Grupo, Trabalhado-78.636.057/0001-79, representante dos empregados integrantes do 4º Grupo, Trabalhado-78.636.057/0001-79, representante dos empregados integrantes do 4º Grupo, Trabalhado-78.636.057/0001-79, representante dos empregados integrantes do 4º Grupo, Trabalhado-
res em Turismo e Hospitalidade, faz saber aos empregadores, enquadrados no 5º Grupo,res em Turismo e Hospitalidade, faz saber aos empregadores, enquadrados no 5º Grupo,res em Turismo e Hospitalidade, faz saber aos empregadores, enquadrados no 5º Grupo,res em Turismo e Hospitalidade, faz saber aos empregadores, enquadrados no 5º Grupo,
Turismo e Hospitalidade, ambos do quadro a que se refere o Art. 577 da CLT, integradosTurismo e Hospitalidade, ambos do quadro a que se refere o Art. 577 da CLT, integradosTurismo e Hospitalidade, ambos do quadro a que se refere o Art. 577 da CLT, integradosTurismo e Hospitalidade, ambos do quadro a que se refere o Art. 577 da CLT, integrados
por Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios de Hospedagem e Gastronomia e Turismopor Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios de Hospedagem e Gastronomia e Turismopor Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios de Hospedagem e Gastronomia e Turismopor Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios de Hospedagem e Gastronomia e Turismo
e Hospitalidade, faz saber aos EMPREGADORES e seus CONTADORES sediados nose Hospitalidade, faz saber aos EMPREGADORES e seus CONTADORES sediados nose Hospitalidade, faz saber aos EMPREGADORES e seus CONTADORES sediados nose Hospitalidade, faz saber aos EMPREGADORES e seus CONTADORES sediados nos
municípios de: LONDRINA e demais Cidades da Base Territorial no Estado do Paraná, quemunicípios de: LONDRINA e demais Cidades da Base Territorial no Estado do Paraná, quemunicípios de: LONDRINA e demais Cidades da Base Territorial no Estado do Paraná, quemunicípios de: LONDRINA e demais Cidades da Base Territorial no Estado do Paraná, que
na forma do art. 582 da CLT, que da OBRIGATORIEDADE do desconto da CONTRIBUI-na forma do art. 582 da CLT, que da OBRIGATORIEDADE do desconto da CONTRIBUI-na forma do art. 582 da CLT, que da OBRIGATORIEDADE do desconto da CONTRIBUI-na forma do art. 582 da CLT, que da OBRIGATORIEDADE do desconto da CONTRIBUI-
ÇÃO SINDICAL de seus empregados no MÊS MARÇO de 2018, e proceder o recolhimentoÇÃO SINDICAL de seus empregados no MÊS MARÇO de 2018, e proceder o recolhimentoÇÃO SINDICAL de seus empregados no MÊS MARÇO de 2018, e proceder o recolhimentoÇÃO SINDICAL de seus empregados no MÊS MARÇO de 2018, e proceder o recolhimento
nos termos do art. 583 caput, parágrafo 1º, da CLT; nos termos da assembleia geral realiza-nos termos do art. 583 caput, parágrafo 1º, da CLT; nos termos da assembleia geral realiza-nos termos do art. 583 caput, parágrafo 1º, da CLT; nos termos da assembleia geral realiza-nos termos do art. 583 caput, parágrafo 1º, da CLT; nos termos da assembleia geral realiza-
da no dia cinco de Março de 2018 (05/03/2018), na forma estatuto deste sindicato, em con-da no dia cinco de Março de 2018 (05/03/2018), na forma estatuto deste sindicato, em con-da no dia cinco de Março de 2018 (05/03/2018), na forma estatuto deste sindicato, em con-da no dia cinco de Março de 2018 (05/03/2018), na forma estatuto deste sindicato, em con-
formidade com Lei n. 13.467/2017; considerando que a assembleia é soberana em suasformidade com Lei n. 13.467/2017; considerando que a assembleia é soberana em suasformidade com Lei n. 13.467/2017; considerando que a assembleia é soberana em suasformidade com Lei n. 13.467/2017; considerando que a assembleia é soberana em suas
decisões para deliberar sobre a aprovação e autorização prévia e expressa do desconto dadecisões para deliberar sobre a aprovação e autorização prévia e expressa do desconto dadecisões para deliberar sobre a aprovação e autorização prévia e expressa do desconto dadecisões para deliberar sobre a aprovação e autorização prévia e expressa do desconto da
contribuição sindical de todos os trabalhadores representados pelo sindicato, cientifica-se,contribuição sindical de todos os trabalhadores representados pelo sindicato, cientifica-se,contribuição sindical de todos os trabalhadores representados pelo sindicato, cientifica-se,contribuição sindical de todos os trabalhadores representados pelo sindicato, cientifica-se,
que é obrigatória a contribuição na forma da assembleia, e o desconto se faz conformeque é obrigatória a contribuição na forma da assembleia, e o desconto se faz conformeque é obrigatória a contribuição na forma da assembleia, e o desconto se faz conformeque é obrigatória a contribuição na forma da assembleia, e o desconto se faz conforme
os Artigos 8º e 149 da CF/88, 8º da Convenção 95 da OIT, enunciados números 01 e 38os Artigos 8º e 149 da CF/88, 8º da Convenção 95 da OIT, enunciados números 01 e 38os Artigos 8º e 149 da CF/88, 8º da Convenção 95 da OIT, enunciados números 01 e 38os Artigos 8º e 149 da CF/88, 8º da Convenção 95 da OIT, enunciados números 01 e 38
aprovados na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA eaprovados na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA eaprovados na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA eaprovados na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da ANAMATRA e
as Normas Celetária, sendo que os recolhimentos deverão ser procedidos na Caixa Eco-as Normas Celetária, sendo que os recolhimentos deverão ser procedidos na Caixa Eco-as Normas Celetária, sendo que os recolhimentos deverão ser procedidos na Caixa Eco-as Normas Celetária, sendo que os recolhimentos deverão ser procedidos na Caixa Eco-
nômica Federal, casas lotéricas, ou em estabelecimentos bancários credenciados, até onômica Federal, casas lotéricas, ou em estabelecimentos bancários credenciados, até onômica Federal, casas lotéricas, ou em estabelecimentos bancários credenciados, até onômica Federal, casas lotéricas, ou em estabelecimentos bancários credenciados, até o
dia 30 de abril de 2018, impreterivelmente. O recolhimento da Contribuição Sindical após odia 30 de abril de 2018, impreterivelmente. O recolhimento da Contribuição Sindical após odia 30 de abril de 2018, impreterivelmente. O recolhimento da Contribuição Sindical após odia 30 de abril de 2018, impreterivelmente. O recolhimento da Contribuição Sindical após o
prazo legal, importará nas penalidades previstas pelo art. 600 da CLT e cobrança Judicial.prazo legal, importará nas penalidades previstas pelo art. 600 da CLT e cobrança Judicial.prazo legal, importará nas penalidades previstas pelo art. 600 da CLT e cobrança Judicial.prazo legal, importará nas penalidades previstas pelo art. 600 da CLT e cobrança Judicial.

Londrina, 19 de Março 2018.Londrina, 19 de Março 2018.Londrina, 19 de Março 2018.Londrina, 19 de Março 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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ilmos. Srs. Associados do Residencial Aranguá,
AAssociação do Residencial Aranguá convoca a todos vocês para participar daAssembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 02 de Maio de 2018, no salão de
festas do próprio residencial, às 19h00m em primeira convocação, contando com a
presença de 2/3 dos condôminos, ou às 20h00m em segunda convocação, no mesmo
dia e local, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

Alteração no Quadro da Diretoria Executiva;Alteração no Quadro da Diretoria Executiva;Alteração no Quadro da Diretoria Executiva;Alteração no Quadro da Diretoria Executiva;1.1.1.1.
Aprovação do Projeto de Paisagismo;Aprovação do Projeto de Paisagismo;Aprovação do Projeto de Paisagismo;Aprovação do Projeto de Paisagismo;2.2.2.2.
Aprovação do Projeto de Segurança;Aprovação do Projeto de Segurança;Aprovação do Projeto de Segurança;Aprovação do Projeto de Segurança;3.3.3.3.
Alteração da Empresa / Formato de Cobrança da Terceirizada ResponsávelAlteração da Empresa / Formato de Cobrança da Terceirizada ResponsávelAlteração da Empresa / Formato de Cobrança da Terceirizada ResponsávelAlteração da Empresa / Formato de Cobrança da Terceirizada Responsável4.4.4.4.
pelas Obras do Condomínio.pelas Obras do Condomínio.pelas Obras do Condomínio.pelas Obras do Condomínio.

OBSERVAÇÕES:
A representação perante aAssembleia somente será aceita se observado o disposto•
no artigo 7º do Estatuto da Associação;

Atenciosamente,
Marielen Lopes dos Santos

Presidente do Conselho Deliberativo da Associação do Residencial Aranguá

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral ExtraordináriaAssembléia Geral ExtraordináriaAssembléia Geral ExtraordináriaAssembléia Geral Extraordinária

O Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina,O Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina,O Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina,O Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os senhores associadosno uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os senhores associadosno uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os senhores associadosno uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os senhores associados
quites e em condições de votar, para participarem da Assembléia Geral Extraordináriaquites e em condições de votar, para participarem da Assembléia Geral Extraordináriaquites e em condições de votar, para participarem da Assembléia Geral Extraordináriaquites e em condições de votar, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária
a ser realizada às 15:00 horas do dia 27 de abril de 2018, em sua sede social à Ruaa ser realizada às 15:00 horas do dia 27 de abril de 2018, em sua sede social à Ruaa ser realizada às 15:00 horas do dia 27 de abril de 2018, em sua sede social à Ruaa ser realizada às 15:00 horas do dia 27 de abril de 2018, em sua sede social à Rua
Piauí nº 211 – 2º andar salas 21 e 23 em Londrina, a fim de deliberarem por escrutínioPiauí nº 211 – 2º andar salas 21 e 23 em Londrina, a fim de deliberarem por escrutínioPiauí nº 211 – 2º andar salas 21 e 23 em Londrina, a fim de deliberarem por escrutínioPiauí nº 211 – 2º andar salas 21 e 23 em Londrina, a fim de deliberarem por escrutínio
secreto sobre seguintes itens do dia:secreto sobre seguintes itens do dia:secreto sobre seguintes itens do dia:secreto sobre seguintes itens do dia:
a)–Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior.a)–Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior.a)–Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior.a)–Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior.
b)–Delegar poderes ao senhor Presidente da entidade para negociar com o Sindica-b)–Delegar poderes ao senhor Presidente da entidade para negociar com o Sindica-b)–Delegar poderes ao senhor Presidente da entidade para negociar com o Sindica-b)–Delegar poderes ao senhor Presidente da entidade para negociar com o Sindica-
todos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Londrina, Sindicato dos Em-todos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Londrina, Sindicato dos Em-todos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Londrina, Sindicato dos Em-todos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Londrina, Sindicato dos Em-
pregados no Comércio e em Turismo e Hospitalidade de Ponta Grossa, Sindicato dospregados no Comércio e em Turismo e Hospitalidade de Ponta Grossa, Sindicato dospregados no Comércio e em Turismo e Hospitalidade de Ponta Grossa, Sindicato dospregados no Comércio e em Turismo e Hospitalidade de Ponta Grossa, Sindicato dos
Empregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Maringá e a FederaçãoEmpregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Maringá e a FederaçãoEmpregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Maringá e a FederaçãoEmpregados em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Maringá e a Federação
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná-FETROPAR,dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná-FETROPAR,dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná-FETROPAR,dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná-FETROPAR,
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina-SINTTROL, Sin-Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina-SINTTROL, Sin-Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina-SINTTROL, Sin-Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina-SINTTROL, Sin-
dicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana-SINCVAAP,dicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana-SINCVAAP,dicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana-SINCVAAP,dicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Apucarana-SINCVAAP,
Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários Urbanos e em Geral,Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários Urbanos e em Geral,Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários Urbanos e em Geral,Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários Urbanos e em Geral,
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Telêmaco Borba-SINCONVERT, Sin-Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Telêmaco Borba-SINCONVERT, Sin-Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Telêmaco Borba-SINCONVERT, Sin-Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Telêmaco Borba-SINCONVERT, Sin-
dicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos do tipo Motocicletas, Bicicletas edicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos do tipo Motocicletas, Bicicletas edicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos do tipo Motocicletas, Bicicletas edicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos do tipo Motocicletas, Bicicletas e
Triciclo da Região Norte do Paraná. A Convenção Coletiva de Trabalho, ou poderesTriciclo da Região Norte do Paraná. A Convenção Coletiva de Trabalho, ou poderesTriciclo da Região Norte do Paraná. A Convenção Coletiva de Trabalho, ou poderesTriciclo da Região Norte do Paraná. A Convenção Coletiva de Trabalho, ou poderes
para requerer o dissídio Coletivo junto ao TRT-PR; bem como delegar ao Presidentepara requerer o dissídio Coletivo junto ao TRT-PR; bem como delegar ao Presidentepara requerer o dissídio Coletivo junto ao TRT-PR; bem como delegar ao Presidentepara requerer o dissídio Coletivo junto ao TRT-PR; bem como delegar ao Presidente
poderes para nomear advogados para a negociação.poderes para nomear advogados para a negociação.poderes para nomear advogados para a negociação.poderes para nomear advogados para a negociação.
c)–Aprovar propostas da diretoria para fixação dos valores da Taxa de Reversão Assis-c)–Aprovar propostas da diretoria para fixação dos valores da Taxa de Reversão Assis-c)–Aprovar propostas da diretoria para fixação dos valores da Taxa de Reversão Assis-c)–Aprovar propostas da diretoria para fixação dos valores da Taxa de Reversão Assis-
tencial Patronal, Contribuição Confederativa e para Formação e Qualificação da mão-tencial Patronal, Contribuição Confederativa e para Formação e Qualificação da mão-tencial Patronal, Contribuição Confederativa e para Formação e Qualificação da mão-tencial Patronal, Contribuição Confederativa e para Formação e Qualificação da mão-
de-obra, e fixar datas para o seus recolhimentos.de-obra, e fixar datas para o seus recolhimentos.de-obra, e fixar datas para o seus recolhimentos.de-obra, e fixar datas para o seus recolhimentos.
d)–Outros assuntos.d)–Outros assuntos.d)–Outros assuntos.d)–Outros assuntos.
Em não havendo na hora indicada o número legal de associados, a Assembléia seráEm não havendo na hora indicada o número legal de associados, a Assembléia seráEm não havendo na hora indicada o número legal de associados, a Assembléia seráEm não havendo na hora indicada o número legal de associados, a Assembléia será
realizada 2 (duas) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de pre-realizada 2 (duas) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de pre-realizada 2 (duas) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de pre-realizada 2 (duas) hora após, em segunda convocação, com qualquer número de pre-
sentes.sentes.sentes.sentes.

Londrina, 24 de abril de 2018Londrina, 24 de abril de 2018Londrina, 24 de abril de 2018Londrina, 24 de abril de 2018
ALZIR BOCCHIALZIR BOCCHIALZIR BOCCHIALZIR BOCCHI

PresidentePresidentePresidentePresidente

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DEA PREFEITURA MUNICIPAL DEA PREFEITURA MUNICIPAL DEA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADAALVORADAALVORADAALVORADA
DO SUL-PRDO SUL-PRDO SUL-PRDO SUL-PR, torna público o edital de chamamento, torna público o edital de chamamento, torna público o edital de chamamento, torna público o edital de chamamento
público 001/2018, objetivando o credenciamento depúblico 001/2018, objetivando o credenciamento depúblico 001/2018, objetivando o credenciamento depúblico 001/2018, objetivando o credenciamento de
empresa especializada no transporte e destinação finalempresa especializada no transporte e destinação finalempresa especializada no transporte e destinação finalempresa especializada no transporte e destinação final
adequada de óleo de cozinha produzidos no município,adequada de óleo de cozinha produzidos no município,adequada de óleo de cozinha produzidos no município,adequada de óleo de cozinha produzidos no município,
a ser realizado em regime de mútua cooperação coma ser realizado em regime de mútua cooperação coma ser realizado em regime de mútua cooperação coma ser realizado em regime de mútua cooperação com
a administração pública municipal. As proponentesa administração pública municipal. As proponentesa administração pública municipal. As proponentesa administração pública municipal. As proponentes
interessadas deverão apresentar a documentação parainteressadas deverão apresentar a documentação parainteressadas deverão apresentar a documentação parainteressadas deverão apresentar a documentação para
habilitação até o dia 10/05/2018, às 17:00 horas, nohabilitação até o dia 10/05/2018, às 17:00 horas, nohabilitação até o dia 10/05/2018, às 17:00 horas, nohabilitação até o dia 10/05/2018, às 17:00 horas, no
Departamento de Licitação, na Pça Pref. Antônio deDepartamento de Licitação, na Pça Pref. Antônio deDepartamento de Licitação, na Pça Pref. Antônio deDepartamento de Licitação, na Pça Pref. Antônio de
Souza Lemos, 32, na divisão de licitação e compras;Souza Lemos, 32, na divisão de licitação e compras;Souza Lemos, 32, na divisão de licitação e compras;Souza Lemos, 32, na divisão de licitação e compras;
INFORMAÇOES pelo fone (43) 3661-1177, os diasINFORMAÇOES pelo fone (43) 3661-1177, os diasINFORMAÇOES pelo fone (43) 3661-1177, os diasINFORMAÇOES pelo fone (43) 3661-1177, os dias
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas ou licitação@úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas ou licitação@úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas ou licitação@úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas ou licitação@
alvoradadosul.pr.gov.br.alvoradadosul.pr.gov.br.alvoradadosul.pr.gov.br.alvoradadosul.pr.gov.br.

Alvorada do Sul, 23 de abril de 2018.Alvorada do Sul, 23 de abril de 2018.Alvorada do Sul, 23 de abril de 2018.Alvorada do Sul, 23 de abril de 2018.
LISIANE MARIA BUFALOLISIANE MARIA BUFALOLISIANE MARIA BUFALOLISIANE MARIA BUFALO

Comissão de LicitaçãoComissão de LicitaçãoComissão de LicitaçãoComissão de Licitação

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A.
CNPJ 03.311.327/0001-72CNPJ 03.311.327/0001-72CNPJ 03.311.327/0001-72CNPJ 03.311.327/0001-72
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

19ª (DÉCIMA NONA) ASSEMBLEIA19ª (DÉCIMA NONA) ASSEMBLEIA19ª (DÉCIMA NONA) ASSEMBLEIA19ª (DÉCIMA NONA) ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIAGERAL ORDINÁRIAGERAL ORDINÁRIAGERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTELConvocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTELConvocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTELConvocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTEL
CONTACT CENTER S.A., para reunirem-se emCONTACT CENTER S.A., para reunirem-se emCONTACT CENTER S.A., para reunirem-se emCONTACT CENTER S.A., para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30
de abril de 2018, às 09 horas, na sede da empresa, sitode abril de 2018, às 09 horas, na sede da empresa, sitode abril de 2018, às 09 horas, na sede da empresa, sitode abril de 2018, às 09 horas, na sede da empresa, sito
à Rua Deputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários,à Rua Deputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários,à Rua Deputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários,à Rua Deputado Nilson Ribas, 120, Jardim Bancários,
Londrina, para deliberarem sobre a seguinte ordem doLondrina, para deliberarem sobre a seguinte ordem doLondrina, para deliberarem sobre a seguinte ordem doLondrina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:dia:dia:dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

Exame do Relatório da Administração, BalançoExame do Relatório da Administração, BalançoExame do Relatório da Administração, BalançoExame do Relatório da Administração, Balanço1.1.1.1.
e Demonstrações Financeiras relativas ao exercícioe Demonstrações Financeiras relativas ao exercícioe Demonstrações Financeiras relativas ao exercícioe Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31/12/2017.encerrado em 31/12/2017.encerrado em 31/12/2017.encerrado em 31/12/2017.

Destinação do resultado do exercício.Destinação do resultado do exercício.Destinação do resultado do exercício.Destinação do resultado do exercício.2.2.2.2.
Eleição do Conselho de Administração.Eleição do Conselho de Administração.Eleição do Conselho de Administração.Eleição do Conselho de Administração.3.3.3.3.
Eleição do Conselho Fiscal.Eleição do Conselho Fiscal.Eleição do Conselho Fiscal.Eleição do Conselho Fiscal.4.4.4.4.
Remuneração dos Administradores.Remuneração dos Administradores.Remuneração dos Administradores.Remuneração dos Administradores.5.5.5.5.

Na forma do Estatuto Social, para se fazerem presentesNa forma do Estatuto Social, para se fazerem presentesNa forma do Estatuto Social, para se fazerem presentesNa forma do Estatuto Social, para se fazerem presentes
à Assembleia ora convocada, os interessados deverãoà Assembleia ora convocada, os interessados deverãoà Assembleia ora convocada, os interessados deverãoà Assembleia ora convocada, os interessados deverão
provar sua qualidade de acionistas, em conformidadeprovar sua qualidade de acionistas, em conformidadeprovar sua qualidade de acionistas, em conformidadeprovar sua qualidade de acionistas, em conformidade
com a Lei, ou nela poderão se fazer representar pelascom a Lei, ou nela poderão se fazer representar pelascom a Lei, ou nela poderão se fazer representar pelascom a Lei, ou nela poderão se fazer representar pelas
pessoas enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigopessoas enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigopessoas enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigopessoas enumeradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo
126 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.126 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.126 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.126 da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.

Londrina, 18 de abril de 2018.Londrina, 18 de abril de 2018.Londrina, 18 de abril de 2018.Londrina, 18 de abril de 2018.
Hans Jürgen MüllerHans Jürgen MüllerHans Jürgen MüllerHans Jürgen Müller

Presidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de Administração

SINDICATODOSESTABELECIMENTOSDESERVIÇOSDESAÚDEDEC. PROCÓPIO EREGIÃOSINDICATODOSESTABELECIMENTOSDESERVIÇOSDESAÚDEDEC. PROCÓPIO EREGIÃOSINDICATODOSESTABELECIMENTOSDESERVIÇOSDESAÚDEDEC. PROCÓPIO EREGIÃOSINDICATODOSESTABELECIMENTOSDESERVIÇOSDESAÚDEDEC. PROCÓPIO EREGIÃO
EDITALDECONVOCAÇÃOEDITALDECONVOCAÇÃOEDITALDECONVOCAÇÃOEDITALDECONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cornélio Procópio e Região,O Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cornélio Procópio e Região,O Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cornélio Procópio e Região,O Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Cornélio Procópio e Região,
convoca os Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da base territorial do Sindicato, na pes-convoca os Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da base territorial do Sindicato, na pes-convoca os Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da base territorial do Sindicato, na pes-convoca os Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da base territorial do Sindicato, na pes-
soa dos Responsáveis pelas Instituições devidamente identificado e/ou representante com procuraçãosoa dos Responsáveis pelas Instituições devidamente identificado e/ou representante com procuraçãosoa dos Responsáveis pelas Instituições devidamente identificado e/ou representante com procuraçãosoa dos Responsáveis pelas Instituições devidamente identificado e/ou representante com procuração
para devida finalidade, a participarem deAssembléia Geral Extraordinária a ser realizada, naAv. Paraíso,para devida finalidade, a participarem deAssembléia Geral Extraordinária a ser realizada, naAv. Paraíso,para devida finalidade, a participarem deAssembléia Geral Extraordinária a ser realizada, naAv. Paraíso,para devida finalidade, a participarem deAssembléia Geral Extraordinária a ser realizada, naAv. Paraíso,
nº 560, Hotel Midas, em Cornélio Procópio/PR, no dia 27 de abril de 2018, sexta-feira, às 14:30 horas,nº 560, Hotel Midas, em Cornélio Procópio/PR, no dia 27 de abril de 2018, sexta-feira, às 14:30 horas,nº 560, Hotel Midas, em Cornélio Procópio/PR, no dia 27 de abril de 2018, sexta-feira, às 14:30 horas,nº 560, Hotel Midas, em Cornélio Procópio/PR, no dia 27 de abril de 2018, sexta-feira, às 14:30 horas,
para deliberarem sobre a pauta abaixo:para deliberarem sobre a pauta abaixo:para deliberarem sobre a pauta abaixo:para deliberarem sobre a pauta abaixo:
1) Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2019 – Empregados;1) Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2019 – Empregados;1) Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2019 – Empregados;1) Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2019 – Empregados;
2)Assuntos diversos.2)Assuntos diversos.2)Assuntos diversos.2)Assuntos diversos.

Cornélio Procópio, 23 de abril de 2018.Cornélio Procópio, 23 de abril de 2018.Cornélio Procópio, 23 de abril de 2018.Cornélio Procópio, 23 de abril de 2018.
SINHESCOPROSINHESCOPROSINHESCOPROSINHESCOPRO

Rangel da Silva -Rangel da Silva -Rangel da Silva -Rangel da Silva -PresidentePresidentePresidentePresidente

PREFEITURAMUNICIPALDE IPIRANGAPREFEITURAMUNICIPALDE IPIRANGAPREFEITURAMUNICIPALDE IPIRANGAPREFEITURAMUNICIPALDE IPIRANGA
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

EDITALDE CONCORRÊNCIANº 02EDITALDE CONCORRÊNCIANº 02EDITALDE CONCORRÊNCIANº 02EDITALDE CONCORRÊNCIANº 02////2018201820182018 –––– PMIPMIPMIPMI

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV deO MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV deO MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV deO MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, com sede na Rua XV de
Novembro, nº. 545, Centro, Cep: 84450-000,nesta cidade, através do Sr. LuizNovembro, nº. 545, Centro, Cep: 84450-000,nesta cidade, através do Sr. LuizNovembro, nº. 545, Centro, Cep: 84450-000,nesta cidade, através do Sr. LuizNovembro, nº. 545, Centro, Cep: 84450-000,nesta cidade, através do Sr. Luiz
Carlos Seixas, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamenteCarlos Seixas, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamenteCarlos Seixas, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamenteCarlos Seixas, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente
designado pela Portaria nº. 01/2018, de 08/01/2018, torna público que fará re-designado pela Portaria nº. 01/2018, de 08/01/2018, torna público que fará re-designado pela Portaria nº. 01/2018, de 08/01/2018, torna público que fará re-designado pela Portaria nº. 01/2018, de 08/01/2018, torna público que fará re-
alizar, às 13:30 horas do dia 28 de Maio do ano de 2018, na Rua XV de No-alizar, às 13:30 horas do dia 28 de Maio do ano de 2018, na Rua XV de No-alizar, às 13:30 horas do dia 28 de Maio do ano de 2018, na Rua XV de No-alizar, às 13:30 horas do dia 28 de Maio do ano de 2018, na Rua XV de No-
vembro, n° 545, Centro em Ipiranga, Paraná, Brasil,vembro, n° 545, Centro em Ipiranga, Paraná, Brasil,vembro, n° 545, Centro em Ipiranga, Paraná, Brasil,vembro, n° 545, Centro em Ipiranga, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIACONCORRÊNCIACONCORRÊNCIACONCORRÊNCIA, sob, sob, sob, sob
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e semregime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e semregime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e semregime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem
reajuste, da(reajuste, da(reajuste, da(reajuste, da(ssss) seguinte() seguinte() seguinte() seguinte(ssss) obra() obra() obra() obra(ssss):):):):

Local do objeto ObjetoLocal do objeto ObjetoLocal do objeto ObjetoLocal do objeto Objeto
Quantidade eQuantidade eQuantidade eQuantidade e
unidade deunidade deunidade deunidade de
medidamedidamedidamedida

Prazo dePrazo dePrazo dePrazo de
execuçãoexecuçãoexecuçãoexecução
((((diasdiasdiasdias))))

CentroCentroCentroCentro Construção de AnfiteatroConstrução de AnfiteatroConstrução de AnfiteatroConstrução de Anfiteatro
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal 275,00 m² 240275,00 m² 240275,00 m² 240275,00 m² 240

APasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendosAPasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendosAPasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendosAPasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos
e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comer-e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comer-e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comer-e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comer-
cial, ou solicitada através do e-mail licitacao@ipiranga.pr.gov.br. Informaçõescial, ou solicitada através do e-mail licitacao@ipiranga.pr.gov.br. Informaçõescial, ou solicitada através do e-mail licitacao@ipiranga.pr.gov.br. Informaçõescial, ou solicitada através do e-mail licitacao@ipiranga.pr.gov.br. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados àadicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados àadicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados àadicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à
Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – TelefoneComissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – TelefoneComissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – TelefoneComissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone
42-3242-1222.42-3242-1222.42-3242-1222.42-3242-1222.

Ipiranga, 19 de Abril de 2018..Ipiranga, 19 de Abril de 2018..Ipiranga, 19 de Abril de 2018..Ipiranga, 19 de Abril de 2018..

Luiz Carlos Seixas -Luiz Carlos Seixas -Luiz Carlos Seixas -Luiz Carlos Seixas - Presidente da CPL.Presidente da CPL.Presidente da CPL.Presidente da CPL.

Requerimento de renovação de LicençaRequerimento de renovação de LicençaRequerimento de renovação de LicençaRequerimento de renovação de Licença
Ambiental Simplificada (LAS)Ambiental Simplificada (LAS)Ambiental Simplificada (LAS)Ambiental Simplificada (LAS)

PH COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME torna públi-PH COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME torna públi-PH COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME torna públi-PH COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME torna públi-
co que requereu à Secretaria Municipal do Ambiente deco que requereu à Secretaria Municipal do Ambiente deco que requereu à Secretaria Municipal do Ambiente deco que requereu à Secretaria Municipal do Ambiente de
Londrina – SEMA a renovação de sua a Licença Ambien-Londrina – SEMA a renovação de sua a Licença Ambien-Londrina – SEMA a renovação de sua a Licença Ambien-Londrina – SEMA a renovação de sua a Licença Ambien-
tal Simplificada No 13414, com validade até 19/07/2017tal Simplificada No 13414, com validade até 19/07/2017tal Simplificada No 13414, com validade até 19/07/2017tal Simplificada No 13414, com validade até 19/07/2017
para Recuperação de Materiais Plásticos na Rua daspara Recuperação de Materiais Plásticos na Rua daspara Recuperação de Materiais Plásticos na Rua daspara Recuperação de Materiais Plásticos na Rua das
Codornas, 214 – Pq. Waldemar Hauer – Londrina/PR.Codornas, 214 – Pq. Waldemar Hauer – Londrina/PR.Codornas, 214 – Pq. Waldemar Hauer – Londrina/PR.Codornas, 214 – Pq. Waldemar Hauer – Londrina/PR.

EDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIAASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA

O Presidente da Federação dos Sindicatos de ServidoresO Presidente da Federação dos Sindicatos de ServidoresO Presidente da Federação dos Sindicatos de ServidoresO Presidente da Federação dos Sindicatos de Servidores
Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,Públicos Municipais e Estaduais do Paraná – FESMEPAR,
entidade sindical de segundo grau com abrangência no Estadoentidade sindical de segundo grau com abrangência no Estadoentidade sindical de segundo grau com abrangência no Estadoentidade sindical de segundo grau com abrangência no Estado
do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,do Paraná, inscrita no CNPJ MF sob nº 03.353.549/0001-58,
cumprindo o que determina o Estatuto, vemcumprindo o que determina o Estatuto, vemcumprindo o que determina o Estatuto, vemcumprindo o que determina o Estatuto, vem CONVOCARCONVOCARCONVOCARCONVOCAR
todos os sindicatos associados que estejam em dia com astodos os sindicatos associados que estejam em dia com astodos os sindicatos associados que estejam em dia com astodos os sindicatos associados que estejam em dia com as
obrigações estatutárias para aobrigações estatutárias para aobrigações estatutárias para aobrigações estatutárias para a ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIA que realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, àsque realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, àsque realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, àsque realizar-se-á no dia 24 de maio de 2018, às
14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às14h00 em primeira convocação e em segunda convocação às
14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,14h30 com qualquer número de sindicatos filiados presentes,
na sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souzana sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souzana sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souzana sede desta entidade, sito a rua Doutor Nelson de Souza
Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,Pinto, 1370 – Bairro São Lourenço, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:Estado do Paraná, para discutir e deliberar a seguinte pauta:
1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço1- Apresentação; 2- Relatório das Atividades; 3- Balanço
Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.Financeiro e Patrimonial do ano de 2017.

Curitiba, 23 de abril de 2018Curitiba, 23 de abril de 2018Curitiba, 23 de abril de 2018Curitiba, 23 de abril de 2018
Luiz Carlos Silva de OliveiraLuiz Carlos Silva de OliveiraLuiz Carlos Silva de OliveiraLuiz Carlos Silva de Oliveira

Presidente – FesmeparPresidente – FesmeparPresidente – FesmeparPresidente – Fesmepar

PREFEITURAMUNICÍPIOPREFEITURAMUNICÍPIOPREFEITURAMUNICÍPIOPREFEITURAMUNICÍPIO
CORNÉLIO PROCÓPIO – PRCORNÉLIO PROCÓPIO – PRCORNÉLIO PROCÓPIO – PRCORNÉLIO PROCÓPIO – PR

AVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIANº 001/2018CONCORRÊNCIANº 001/2018CONCORRÊNCIANº 001/2018CONCORRÊNCIANº 001/2018

MODALIDADE: Concorrência sob regime de emprei-MODALIDADE: Concorrência sob regime de emprei-MODALIDADE: Concorrência sob regime de emprei-MODALIDADE: Concorrência sob regime de emprei-
tada global.tada global.tada global.tada global.
OBJETO: Obra de conclusão da obra do Hospital Re-OBJETO: Obra de conclusão da obra do Hospital Re-OBJETO: Obra de conclusão da obra do Hospital Re-OBJETO: Obra de conclusão da obra do Hospital Re-
gional de Cornélio Procópiogional de Cornélio Procópiogional de Cornélio Procópiogional de Cornélio Procópio
ABERTURA: 11/06/2018 às 14h30m.ABERTURA: 11/06/2018 às 14h30m.ABERTURA: 11/06/2018 às 14h30m.ABERTURA: 11/06/2018 às 14h30m.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL:DISPONIBILIDADE DO EDITAL:DISPONIBILIDADE DO EDITAL:DISPONIBILIDADE DO EDITAL: Departamento deDepartamento deDepartamento deDepartamento de
Licitações, à Avenida Minas Gerais nº 301 e www.cor-Licitações, à Avenida Minas Gerais nº 301 e www.cor-Licitações, à Avenida Minas Gerais nº 301 e www.cor-Licitações, à Avenida Minas Gerais nº 301 e www.cor-
nelioprocopio.pr.gov.brnelioprocopio.pr.gov.brnelioprocopio.pr.gov.brnelioprocopio.pr.gov.br
INFORMAÇÕES: (43) 3520-8013 / 8007 ou licitacao-INFORMAÇÕES: (43) 3520-8013 / 8007 ou licitacao-INFORMAÇÕES: (43) 3520-8013 / 8007 ou licitacao-INFORMAÇÕES: (43) 3520-8013 / 8007 ou licitacao-
pmcp@gmail.compmcp@gmail.compmcp@gmail.compmcp@gmail.com
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