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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 236/2022

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 24/11/2022, 
para que surta os efeitos legais do julgamento da Pregoeira Ofi cial, o re-
sultado do Pregão Eletrônico nº 115/2022, cujo objeto Registro de Preços 
para aquisição de recursos educacionais lúdicos (Kits Pedagógicos), 
como conjuntos de recursos educativos, livros de apoio, capacitação 
entre outros, que auxiliem o processo de ensino aprendizagem para a 
Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais, destinados a 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação União 
da Vitória - PR, de acordo com as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas neste edital e seus anexos, em favor da empresa: 
EDULAB – COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 11.386.332/0001-72, com o Valor Global de R$ 
2.080.000,28 (Dois milhões e oitenta mil reais e vinte e oito centavos).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/11/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, 24/11/2022 à 23/11/2023.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Municipal nº 4363 de 04 de fevereiro de 
2014 e suas alterações posteriores; Lei Federal nº 10.520/2002 e suas 
alterações posteriores; Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas 
alterações; aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
FORO: Comarca de União da Vitória - PR.

União da Vitória - PR, 24 de novembro de 2022
Bachir Abbas - Prefeito

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 14/12/2022, às 10:30h / 2º Público Leilão: 15/12/2022, às 10:30h  

DOS VALORES 1º Leilão: R$692.200,19 (Seiscentos e noventa e dois mil, 
duzentos reais e dezenove centavos) 2º leilão: R$417.051,12 (Quatrocentos e dezessete mil, 
cinquenta e um reais e doze centavos)

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

AVISO DE NOVA DATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 130/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10404/2022

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de utensílios de 
cozinha, equipamentos e mobiliário através da Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer.
Considerando o Decreto Municipal nº.15.736 de 10/11/2022, o qual prevê expediente 
no âmbito da Administração Pública Municipal no dia 28/11/2022 das 08h00 às 12h00, 
a Pregoeira Ofi cial do Município torna público para ciência dos interessados, a altera-
ção na data e horário para início da sessão de disputa de preços do Pregão em epí-
grafe, que ocorrerá às 08h30min do dia 29/11/2022. 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 novembro de 2022 – Leiliane Costa – Pregoeira

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 188/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 13006/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais de limpeza, copa e 
cozinha e itens de higienização visando atender as necessidades das Secretarias municipais.
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 o Edital RETIFICADO 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. 
Notifi camos que devido às alterações foi defi nida nova data para realização do 
certame que ocorrerá às 08h30min do dia 13/12/2022. 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 novembro de 2022 – Leiliane Costa – Pregoeira 

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

AVISO DE NOVA DATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14185/2022

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de materiais per-
sonalizados (blocos de anotações, pastas, squeezes e canetas) através da Secretaria 
Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Considerando o Decreto Municipal nº.15.736 de 10/11/2022, o qual prevê expediente 
no âmbito da Administração Pública Municipal no dia 28/11/2022 das 08h00 às 12h00, 
a Pregoeira Ofi cial do Município torna público para ciência dos interessados, a altera-
ção na data e horário para início da sessão de disputa de preços do Pregão em epí-
grafe, que ocorrerá às 09h30min do dia 29/11/2022. 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 novembro de 2022 – Leiliane Costa – Pregoeira

  PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 - RESULTADO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, COMPLEMENTAR, 
MEMORIAIS E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO 
SILVESTRE.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telê-
maco Borba, Estado do Paraná, comunica aos interessados do processo 
em epígrafe, que a proponente, R8 GROUP ENGENHARIA LTDA foi de-
clarada vencedora deste certame. 

Telêmaco Borba,25 de novembro de 2022
Graziele Rodrigues Prestes Honorato
Comissão Permanente de Licitação

  PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PARA COBERTURA E TELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
REGENTE FEIJÓ E 31 DE MARÇO.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do 
Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, comunica aos interes-
sados no processo supra citado, para a reabertura da sessão pública, 
conforme abaixo:
- Data: 01 de dezembro de 2022 às 09h00min;
- Local: Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitações: 
Rua Tiradentes, n.º 500, Centro, Telêmaco Borba-Pr. 
A sessão tem por fi nalidade o prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 25 de novembro de 2022
Graziele Rodrigues Prestes Honorato
Comissão Permanente de Licitação

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 Nº 111/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 223/2022

O Prefeito Municipal de União da Vitória - PR, BACHIR ABBAS, no uso das atribui-
ções e com fundamento no art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal n° 10.520/2002 e art. 
43º, inciso VI, da Lei Federal n° 8.666/1993, HOMOLOGA, em 25/11/2022, para 
que surta os efeitos legais do julgamento da Pregoeira Ofi cial, o resultado do Pre-
gão Eletrônico nº 111/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição, 
de forma parcelada, de cortinas tipo “persianas em PVC”, sob medida, para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de União da Vitória - PR, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus 
anexos, em favor da seguinte empresa:
CELSO BERTOLUCI LTDA ME - CNPJ nº 18.918.440/0001-98 – Itens nº 
1 e 2 – Valor total de R$ 121.771,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Setecentos 
e Setenta e Um Reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2022.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicio: 25/11/2022 - Término:24/11/2023 – 12 (doze) meses. 
FORO: Comarca de União da Vitória.

União da Vitória/PR, 25 de novembro de 2022.
BACHIR ABBAS - Prefeito

UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 
COOPERATIVAS MÉDICAS

CNPJ 78.339.439/0001-30 – NIRE 4140000023-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Unimed do Estado do Paraná – Federação Estadual das 
Cooperativas Médicas, dr. Paulo Roberto Fernandes Faria, em conformi-
dade com o artigo n.º 20 do Estatuto Social, convoca os delegados das 
Unimeds do Estado do Paraná, cujo número nesta data é 22 (vinte e dois), 
para a 34.ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada em 9 
de dezembro de 2022 nas dependências do Hotel Grand Mercure Curi-
tiba Rayon, na rua Visconde de Nácar, 1424, bairro Centro em Curitiba, 
às 6h30, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos convocados, às 7h30, em segunda convocação, com a metade mais 
1 (um), e às 8h30, em terceira convocação, com a presença de 1/3 (um 
terço) dos delegados, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Projeto Hospitalar Unimed no Biopark em Toledo – deliberação.

Curitiba, 28 de novembro de 2022.
Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria - Diretor-Presidente
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Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria 
Diretor-Presidente 

3º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 15º TABELIONATO DE NOTAS 
Município e Comarca de CURITIBA, Estado PARANÁ

OTAVIO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RAUEN 
TABELIÃO E REGISTRADOR

Faço saber que pretendem se casar:

1 - PRISCILLA FRANCO DI CREDO E PRISCILA CRISTINA AMORIM;
2 - FABRICIO MÉO MACHADO E ALEXANDRA FERREIRA PINTO;
3 - KLAUS KAIZER SCHWERDTFEGER E STELLA GOULART DA 
TRINDADE (CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO);

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no 
prazo de 15 (quinze) dias.

Curitiba, 25 de novembro de 2022.

AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11435/2022

O Município de Piraquara, por meio do Pregoeiro Municipal, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que a licitação cujo objeto é Aquisição de materiais 
e equipamentos para execução das atividades de vigilância em saúde, em 
atendimento ao plano de aplicação para execução fi nanceira dos recursos 
transferidos por meio do Programa ProVigiA-PR, disposto na Resolução Sesa n.º 
1.103/2021 não foi devidamente divulgada no Portal de Compras do Governo Federal 
– www.comprasgovernamentais.gov.br, e conseqüentemente seu edital não foi 
disponibilizado portanto, em virtude disso, a data de abertura fi ca ADIADA para o dia: 
09/12/2022, às 09h00, no mesmo local indicado inicialmente. Piraquara, 25 de novembro 
de 2022. Eduardo Dias de Lima - Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43.181/2022

O Município de Piraquara, UASG N. 987769, por meio do Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados, que a sessão pública eletrônica para a realização do 
pregão eletrônico acima citado, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação 
de serviços de confecção, impressão e montagem de carnês de IPTU será realizada 
no dia 09 de dezembro de 2022, às 9h por meio do Portal de Compras do Governo 
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO 
POR ITEM. Valor Máximo: R$ 81.900 (oitenta e um mil e novecentos reais)  Aquisição 
de Edital: O Edital e anexos serão disponibilizados, na íntegra, no Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e no endereço eletrônico www.
piraquara.pr.gov.br, no link licitações, podendo também ser obtido na sede da Prefeitura 
Municipal de Piraquara, no endereço Av. Getúlio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR, nos 
dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas. O fornecimento 
diretamente no local acima informado poderá ser feito por meio da gravação de cópia digital 
(em mídia fornecida pelo interessado) ou de cópia impressa, mediante o recolhimento do 
valor correspondente ao custo da respectiva impressão (nos termos do que autoriza o art. 
32, § 5° da Lei Federal n° 8666/1993 e regulamenta o Decreto Municipal n° 7.359/2019). 
Piraquara, 25 de novembro de 2022. Willian Beetz Bech - Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.237/2022

O Município de Piraquara, UASG N. 987769, por meio do Pregoeiro, torna público para 
conhecimento dos interessados, que a sessão pública eletrônica para a realização do 
pregão eletrônico acima citado, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza para 
atendimento as secretarias do municipio, às 9h por meio do Portal de Compras do 
Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Critério de Julgamento: MENOR 
PREÇO POR ITEM. Valor Máximo: R$ 983.174,66 (novecentos e oitenta e três mil 
cento e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)  Aquisição de Edital: O 
Edital e anexos serão disponibilizados, na íntegra, no Portal de Compras do Governo 
Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br e no endereço eletrônico www.piraquara.
pr.gov.br, no link licitações, podendo também ser obtido na sede da Prefeitura Municipal 
de Piraquara, no endereço Av. Getúlio Vargas, 1990, Centro, Piraquara/PR, nos dias úteis, 
no horário das 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas. O fornecimento diretamente 
no local acima informado poderá ser feito por meio da gravação de cópia digital (em 
mídia fornecida pelo interessado) ou de cópia impressa, mediante o recolhimento do valor 
correspondente ao custo da respectiva impressão (nos termos do que autoriza o art. 32, 
§ 5° da Lei Federal n° 8666/1993 e regulamenta o Decreto Municipal n° 7.359/2019).
Piraquara, 25 de novembro de 2022. Willian Beetz Bech - Pregoeiro Municipal

  PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 –SMA

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em con-
formidade com a Constituição Federal e com as demais normas infraconsti-
tucionais atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a realização de Concurso 
Público, sob o regime da Estatutário, para o provimento de 30 VAGAS para 
o cargo de GUARDA MUNICIPAL, mediante as condições especiais estabe-
lecidas no Edital de abertura e seus Anexos disponibilizados nos endereços  
www.fundacaofafi pa.org.br e www.telemacoborba.pr.gov.br.
O Concurso será constituído de 05 (cinco) fases, excetuado o curso 
de formação, o qual será realizado em momento oportuno:
1ª Prova objetiva (PO) de caráter eliminatório e classifi catório; 
2ª Teste de Aptidão Física (TAF) de caráter eliminatório;
3ª Avaliação Psicológica (AP) de caráter eliminatório
4ª Exame de Sanidade Física (ESAFI) de caráter eliminatório; 
5ª Investigação Social (IS) de caráter eliminatório.
DAS ISENÇÕES: O período para solicitação da isenção da taxa de 
inscrição estará disponível a partir das 08h00min do dia 28/11/2022 
até as 23h59min do dia 05/12/2022, observado horário ofi cial de 
Brasília – DF. O candidato interessado em solicitar a isenção deverá 
observar as condições prescritas no edital de abertura, disponível no 
endereço eletrônico www.fundacaofafi pa.org.br
DAS INSCRIÇÕES: O período para a realização das inscrições será a partir 
das 08h00min do dia 28/11/2022 às 23h59min do dia 05/01/2023, observa-
do horário ofi cial de Brasília – DF. O candidato interessado em participar do 
certame deverá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafi pa.org.br

Telêmaco Borba, 22 de novembro de 2022.
Marcio Artur de Matos - Prefeito

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 2194 – GMS/SEED
Protocolo: 19.504.960-2
Objeto: aquisição de 50.000 Tabletes – 4 GB RAM – 64 GB SSD – Tela 
10” a 12”, Com Entrada para SIM CARD 3G/4G e Sistema Operacional 
Android, conforme as especifi cidades contidas no Edital e Anexos.
Data da Licitação: 08/12/2022
Horário: 10h
No valor global máximo de R$ 107.387.500,00 (cento e sete milhões, tre-
zentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.
br ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO 
BRASIL, pesquisa avançada e o n.º da licitação. ID do Banco do Brasil: 
(ID - 975637). SEED 25/11/2022

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

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 211/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 10506/2022

O Município de Palmeira, através de sua Pregoeira Ofi cial, torna público que às 
09h30min. do dia 13/12/2022 realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELE-
TRÔNICO, do tipo menor preço, visando a execução do seguinte objeto:
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de bolsas de 
colostomia através da Secretaria Municipal de Saúde.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identifi cado no link – BLL Compras´´.
Os interessados poderão obter o edital 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 solicita-
dos através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao@palmeira.pr.gov.br .

25 de novembro de 2022 – Leiliane Costa – Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELETIVA

Ficam convocadas, na forma prevista no Estatuto da Federação Parana-
ense de Desportos Universitários – FPDU, em seu artigo 22 e seus pará-
grafos e, em seu artigo 23, para a Assembleia Geral Ordinária - Eletiva, a 
realizar-se por meio digital, no dia 09/12/2022 às 09h30min em primeira 
convocação e apósmeia hora, ou seja, às 10h00min emsegunda convo-
cação, comacesso que ocorrerá pela plataforma “Google Meeting” por 
intermédio de endereço que será enviado por e-mail no dia 08/12/2022 
às Instituições de Ensino Superior do Paraná fi liadas na Federação Pa-
ranaense de Desportos Universitários - FPDU, com suas obrigações es-
tatutárias regularizadas, que poderão comparecer com seus respectivos 
representantes legais ou representantes credenciados: FAG – Cascavel; 
UNIFATEB – Telêmaco Borba; INTEGRADO – Campo Mourão; PUCPR – 
Curitiba; UEL – Londrina; UEM – Maringá; UEPG – Ponta Grossa; UFPR 
– Curitiba; UNESPAR – Paranavaí; UNICENTRO – Irati; UNICESUMAR 
– Maringá; UNIOESTE – Cascavel; UFFS – Laranjeiras do Sul; UNIGUAI-
RACÁ – Guarapuava; UTFPR - Curitiba e também os representantes dos 
atletas. A Assembleia se instalará em primeira convocação com a presen-
ça da maioria simples dos seus componentes e em segunda convocação 
meia hora depois com qualquer número de presentes das fi liadas e dos 
representantes dos atletas com direito a voto, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
1 – Eleição do Presidente, do Vice-Presidente e dos Membros Efetivos 
do Conselho Fiscal para o quadriênio 2023 – 2026;
2 – Promulgação do resultado.

Curitiba, 24 de novembro de 2022.
Ney De Lucca Mecking

Presidente da FPDU

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE DESPORTOS UNIVERSITÁRIOS
FILIADA À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO

CNPJ 02097056/0001-31

Endereço: Rua Brigadeiro Franco, 1180 – Curitiba / PR – CEP 80430-210
Site: www.fpdu.com.br - Telefones: 41-32257433 / 41-999721205

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ELETIVA

Ficam convocadas, na forma prevista no Estatuto da Federação Paranaense de Desportos
Universitários – FPDU, em seu artigo 22 e seus parágrafos e, em seu artigo 23, para a Assembleia Geral
Ordinária - Eletiva, a realizar-se por meio digital, no dia 09/12/2022 às 09h30min em primeira
convocação e apósmeia hora, ou seja, às 10h00min em segunda convocação, com acesso que ocorrerá
pela plataforma “Google Meeting” por intermédio de endereço que será enviado por e-mail no dia
08/12/2022 às Instituições de Ensino Superior do Paraná filiadas na Federação Paranaense de
Desportos Universitários - FPDU, com suas obrigações estatutárias regularizadas, que poderão
comparecer com seus respectivos representantes legais ou representantes credenciados: FAG –
Cascavel; UNIFATEB – Telêmaco Borba; INTEGRADO – Campo Mourão; PUCPR – Curitiba; UEL –
Londrina; UEM –Maringá; UEPG – Ponta Grossa; UFPR – Curitiba; UNESPAR – Paranavaí; UNICENTRO
– Irati; UNICESUMAR – Maringá; UNIOESTE – Cascavel; UFFS – Laranjeiras do Sul; UNIGUAIRACÁ –
Guarapuava; UTFPR - Curitiba e também os representantes dos atletas. A Assembleia se instalará em
primeira convocação com a presença da maioria simples dos seus componentes e em segunda
convocação meia hora depois com qualquer número de presentes das filiadas e dos representantes
dos atletas com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Eleição do Presidente, do Vice-Presidente e dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal
para o quadriênio 2023 – 2026;

2 – Promulgação do resultado.

Curitiba, 24 de novembro de 2022.

Ney De Lucca Mecking

Presidente da FPDU
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS

DO ESTADO DO PARANÁ - SIGEP
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, convoco as empresas associadas e quites com a 
Secretaria a participarem da assembleia geral extraordinária que se reali-
zará na sede deste Sindicato, na Rua Augusto Severo, 1050, em Curitiba, 
no dia 07 de dezembro de 2022, às 18h, em primeira convocação, se 
houver número legal, ou às 19h, em segunda convocação, com qualquer 
número, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem dois 
terços dos votos, para debate e apreciação da seguinte ordem do dia:
1. Estudo, discussão e deliberação a respeito das Pautas de Reivindi-
cações apresentadas pelos Sindicatos dos Trabalhadores; eventuais for-
mulações de contrapropostas, estabelecendo as condições básicas das 
negociações coletivas; constituição de comissão de negociação; e, auto-
rização para celebração de convenções coletivas de trabalho.
2. Ratifi cação e fi xação de parâmetros para a cobrança da contribuição 
confederativa de 2023.

Curitiba, 23 de novembro de 2022.
(a)  Marcos Dybas da Natividade - Presidente

Convocação Assembleia Geral Ordinária. Eu, Ricardo Vidinich, síndi-
co do Condomínio Edifício Caiobá, do Condomínio do Edifício Clube 
Garagem I e do Condomínio Edifício Clube Garagem II convoco os con-
dôminos para Assembleia Geral Ordinária Anual-AGO, conforme Art. 25 
da Convenção, a se realizar no salão do condomínio sito à rua Augusto 
Blitzkow, 200 Matinhos-PR no dia 17 de dezembro de 2022, sábado, 
às 18h00 em primeira convocação com pelo menos 25% dos condôminos 
e às 18h30 em segunda convocação com qualquer número de presentes. 
Atendendo ao Art. 12 da Lei 14.010/20 também será permitida a partici-
pação de forma virtual. Os acessos à plataforma digital serão disponibili-
zados nos endereços eletrônicos atualizados dos condôminos.  Todos os 
ritos seguirão o defi nido na Convenção do Condomínio que está dispo-
nível no site https://conedcaioba. wixsite.com/edifi cio-caioba. Lembrando 
que na AGO de 2017 estabeleceu-se que todas as procurações devem 
ser específi cas para Assembleia a que se refere e ser citada na própria 
procuração. Os trabalhos ocorrerão com a seguinte pauta: 1) Aprovação 
da prestação de contas da administração do período dezembro de 2021 
a novembro de 2022; 2) Fixação de remuneração do Síndico; 3) Apro-
vação do orçamento anual 2023; 4) Eleição de síndico para o mandato 
15/01/2023 a 15/01/2025; 5) Eleição do Conselho Consultivo para o ano 
2023; 6) Discussão de prioridades sobre ações adicionais a serem to-
madas para melhorias; 7) Assuntos Gerais. Caiobá, 20 de setembro de 
2022. Ricardo Vidinich


