
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PELO PRESENTE EDITAL, POR ESTAR(EM) EM LUGAR IGNORADO, fica(m) 
notificado(s) os abaixo relacionados, de que estamos, na qualidade de Agente 
Fiduciário designado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na forma da Lei (Decreto-
Lei nº 70, de 21 de novembro de 1.966, e regulamentação complementar), a promover 
a execução extrajudicial da hipoteca que onera os imóveis em favor da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, a seguir descritos. Fica(m) cientificado(s), outrossim, 
de que têm o prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da primeira publicação deste 
(02/07/2014) para, querendo, purgar(em) o débito e evitar a execução, o que poderá 
ser feito na Agência da Caixa Econômica Federal onde foi assinado o contrato. 
Qualquer informação poderá ser obtida através dos telefones (041) 3387-6077, 
diariamente, exceto sábados e domingos, no expediente das 9:00 horas às 18:00 
horas.

Adriano Zanini Moura, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, aux. escritorio, CI/RG nº 896.950/MT, CPF nº 019.075.789-27 e sua mulher Vera 
Lucia Cassati Moura, brasileira, costureira, CI/RG nº 6.767.712-9/PR, CPF nº 
007.050.079-79. Rua Cascavel, nº 105, Cambé/PR. Valor do débito em atraso para 
purga de mora R$ 2.842,38. O valor será atualizado na época do pagamento. SED PR-
0008/14.

De Curitiba para Cambé, 02 de julho de 2014. 
AGENTE FIDUCIÁRIO 

Publicações no Jornal Hoje Noticias dias 02/07/2014, 03/07/2014, 04/07/2014.

PUBLICIDADE LEGAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA 
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 011/2014
Protocolo N° 13.235.643-2

Objeto:   Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de 
monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta 
por:  execução  de  serviço  especializado,  equipamentos  (hardware/firmware), 
software  de  gerenciamento,  controle  e  monitoramento  de  pessoas  e 
fornecimento de dispositivos de rastreamento,  mobiliário e equipamentos de 
vídeo monitoramento,  comunicação de dados, bem como licenças, garantia,  
assistência,  treinamento  e  suporte  técnico,  respeitadas  as  especificações 
técnicas,  quantidades,  condições  de  fornecimento  e  acordo  de  níveis  de 
serviço.

DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 09 horas e 
30 minutos  de 23 de julho de 2014.
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas de 23 de julho de 2014.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS 
– 2° andar – Ala C - CENTRO CÍVICO – CEP.80.530-915 – CURITIBA- PR.
O  edital  está  disponível  nos  sítios  eletrônicos:  www.licitacoes-e.com.br, 
www.compraspr.pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br – Licitações – 2014.

‘Lei Seca’ começa a valer 
a partir de amanhã
A medida é adotada desde 2009 com o objetivo de diminuir possíveis

 excessos no entorno da instituição nos dias de realização do vestibular
A Lei que proíbe a venda de bebidas alcoó-

licas no entorno da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) volta a valer amanhã a partir 
das 20h, terminando à zero hora da próxima 
quarta-feira. Os vendedores ambulantes e es-
tabelecimentos ficarão impedidos de comer-
cializar bebidas, assim como o consumo du-
rante esse período. A medida é adotada desde 
2009 com o objetivo de diminuir possíveis 
excessos no entorno da instituição nos dias 
de realização do vestibular.

A fiscalização na região da Zona 7 será 
intensificada e conduzida pela Polícia Mi-
litar com apoio do Secretaria de Trânsito e 
Segurança (Setran) da AIFU (Ação Integrada 
de Fiscalização Urbana). O diretor da fisca-
lização do município, Marco Antonio Lopes, 
esclarece que a ação consiste em “verificar 
se algum estabelecimento comercial vende 
bebida para consumo, caso seja detectado, a 
multa para os comerciantes é de R$5 mil e 
as portas do local deverão ser baixadas. Já a 
punição para os vendedores ambulantes é a 
apreensão de todos os produtos”.

Ele também conta que no último ano não 
houve autuações. “Essa mudança de com-
portamento se dá primeiro pela lei e também 
pela ação que acontece em parceria com os 
órgãos.” Para evitar que a lei seja desrespeita-
da, a força-tarefa formada fará a distribuição 

A Câmara Municipal de 
Maringá encerrou o primeiro 
semestre de 2014 com saldo 
positivo. Até o final de Junho, 
foram protocolados na Casa 
199 projetos (4 de decreto 
legislativo, 20 de lei comple-
mentar, 168 de lei ordinária, 
seis de resolução e um de 
emenda à Lei Orgânica ). Des-
te total, 54 vieram do Executi-
vo, incluindo 15 vetos analisa-
dos em plenário.

Neste período, foram ana-
lisados 71 projetos de lei or-
dinária, dos quais 48 foram 
aprovados. Entre estes há, 
por exemplo, a proposta do 
vereador Ulisses Maia sobre 
a distribuição do botão do 
pânico para mulheres vítimas 
da violência doméstica e o 
projeto de autoria coletiva que 
destinou R$ 2 milhões, devol-
vidos pelo Legislativo aos co-
fres públicos, para reaparelha-
mento da Guarda Municipal, 
investimentos em entidades 
assistenciais e aquisição de 
ambulância para o SAMU.

 Ainda entre os projetos 
de lei ordinária, 66 estão em 
tramitação nas Comissões 
Permanentes da Casa; 30 es-
tão prontos para serem vota-
dos; 22 foram arquivados; um 
aguarda parecer jurídico e um 
foi rejeitado.

 Entre os 20 projetos de lei 
complementar, nove estão em 
tramitação; um foi arquivado; 
um está na Comissão de Cons-
tituição e Justiça; um está 
pronto para pauta e oito foram 
aprovados. Neste último grupo 
esteve o projeto elaborado pelo ve-

de folhetos e orientação dos comerciantes.
De acordo com a lei, a região da UEM que 

será fiscalizada corresponde ao quadrilátero 
formado pela Avenida Colombo e Rua Vitória 
(na Vila Esperança) e pela Avenida Moran-
gueira e Rua Quintino Bocaiúva (na Zona 7). 
No entanto, segundo o setor de fiscalização 
da Prefeitura de Maringá, haverá fiscaliza-
ção também, nas proximidades do Centro 
Universitário de Maringá (UniCesumar) e 
Pontifícia Universidade Católica (PUC – sede 
Maringá), que servirão de locais de provas do 
vestibular. 

Para a vereadora Marly Martin, possui vá-
rios projetos restringindo a venda e consumo 
de álcool, a lei acaba com os tumultos nas 
proximidades da UEM no período do ves-
tibular. Conforme a instituição de ensino, 
a maioria dos candidatos tem menos de 20 
anos (82,4%), é do sexo feminino (54,6%) e é 
solteira (96,6%). “Para votar não é permitida 
a venda e bebidas. Para escolher a profissão 
deve ser da mesma maneira”,compara a ve-
readora.

A Prefeitura de Maringá - representada 
pela Diretoria de Fiscalização, Guarda Mu-
nicipal e Secretaria de Transportes - também 
será responsável por garantir o cumprimento 
da lei e atuará em conjunto com a Polícia Mi-
litar para coibir o som alto. São distribuídos folders orientativos 

No semestre, quase 200 projetos 
são protocolados na Câmara 

reador Carlos Mariucci que al-
terou a redação da lei comple-
mentar 195/1997 sobre o uso 
e armazenamento de agrotóxi-
cos. Sua proposta consistia na 
proibição desta substância no 
perímetro urbano de Maringá 
que obteve apoio da maioria 
dos vereadores.

Dos 15 vetos encaminhados 
pelo Executivo, seis foram ar-
quivados; um está em tramita-
ção; quatro estão prontos para 
serem votados e quatro foram 
rejeitados. Entres estes últi-
mos destaca-se o projeto de lei 
complementar de autoria dos 
vereadores Carlos Mariucci, 
Ulisses Maia, Luciano Brito 
e Edson Luiz sobre a libera-
ção do servidor estudante, do 
Ensino Médio ou Superior, 
para cumprimento de está-
gio obrigatório. Nestes casos, a 
derrubada do veto na Câmara 
resulta na promulgação da lei 
em questão e o Executivo pode 
ingressar com uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(ADIn), no Tribunal de Justiça 
do Estado, para defender 

sua posição. Recentemente, a 
Câmara venceu duas destas 
ações com maior repercussão. 
Uma refere-se à autorização 
para estabelecimentos que co-
mercializam assados usarem 
as calçadas públicas, de auto-
ria do vereador Belino Bravin. 
A outra proíbe a cobrança di-
ferenciada na tarifa do ônibus 
de transporte coletivo urbano 
entre usuários com cartão ou 
dinheiro.

 Também fazem parte des-
se balanço laboral três pro-
jetos de decreto legislativo e 
cinco de resolução.

Comparando este resultado 
com Curitiba, capital do Estado, 
Maringá sai ganhando. Lá, exis-
tem 38 vereadores que analisa-
ram 236 projetos no semestre 
para uma população de 1,8 mi-
lhão de habitantes. Aqui, são 15 
vereadores (menos da metade 
em relação à capital), que conta-
bilizam 199 projetos no mesmo 
período para uma população de 
357 mil pessoas (19% dos mo-
radores de Curitiba, conforme 
Censo IBGE 2010).
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