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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 001/2014
Protocolo N° 13.003.475-6 anexado ao 13.079.585-4
Objeto:  Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de monitoramento e rastreamento eletrônico com locação 
de solução composta por: execução de serviço especializado, 
equipamentos (hardware/fi rmware), 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 especifi cações 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 maio de 2014.
Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas e 30 minutos  de 23 de 
maio 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.
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EDITAL 03/2014
EDITAL DE CITAÇÃO DO RÉU LUIMAR SOARES, COM PRAZO DE 30 DIAS.
Edital de citação de réu na LUIMAR SOARES, Ação Monitória n.° 0000877-
76.2011.8.16.0019 movida por ESTADO DO PARANÁ, que tramita por via eletrônica 
nesta 2ª Secretaria da Fazenda Pública de Ponta Grossa/PR, localizada na Rua 
Leopoldo Guimarães da Cunha, n.º 590, para pagamento no prazo de 15 (quinze) 
dias, da importância de R$ 260.119,79 (duzentos e sessenta mil, cento e dezenove 
reais e setenta e nove centavos), a ser atualizada até o efetivo pagamento, caso 
em que fi cará isento das despesas processuais, ou, no mesmo prazo, opor 
Embargos. Fica ainda ciente que se não tomar nenhuma das providências acima, 
o feito irá prosseguir como execução por quantia certa.
FUNDAMENTO DO PEDIDO: Inadimplemento dos negócios jurídicos 
consubstanciados nos seguintes documentos: Contrato de Abertura de Crédito 
Fixo com Garantia Real celebrado com o Banco Estado do Paraná, operação 
BEP n.º 960026-3, datado de 13/02/1995, Nota Promissória no valor de R$ 
107.100,00, datada de 13/02/1995, Termos de Aditamento de Contrato, operações 
BEP n.º 199600872-1 (15/08/1996), BEP n.º 199850051-2 (02/02/1998) e BEP n.º 
199850371-6 (26/10/1998).
DESPACHO INICIAL: “(...) 2. Cite-se o réu, na forma requerida, para o pagamento, no
prazo de 15 dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento (artigo 
1.102b c/c 241, inciso I, todos do Código de Processo Civil). 3. Fique a parte ré 
ciente de que: a) se pagar o valor cobrado no prazo de 15 dias, fi cará isenta do 
pagamento das despesas do processo e dos honorários do advogado da parte 
autora, b) poderá defender-se, através de advogado, mediante embargos, que 
deverão ser opostos na quinzena referida no item 2, c) se não tomar nenhuma das 
providências acima (pagar ou opor embargos), mantendo-se inerte, o mandado 
inicial converter-se-á imediatamente em mandado executivo, prosseguindo o feito 
como cumprimento de sentença nos termos do art. 1.102c, caput, do CPC. Ponta 
Grossa, 19 de janeiro de 2011. Fábio Marcondes Leite - Juiz de Direito.”
DESPACHO: “Considerando o esgotamento das diligências, defi ro o pedido 
formulado no mov. 27.1 e reiterado no mov. 31.1, conforme permissivo do artigo 
231,II, do Código de Processo Civil. Expeça-se edital com prazo de 30 dias, 
observando os requisitos do artigo 232 do Código de Processo Civil. Ponta Grossa, 
17 de março de 2014. Luciana Virmond Cesar – Juíza de Direito.”
Eu, Anelise Ingenchki Kubiski, Técnica Judiciária, o digitei.

Ponta Grossa, 15 de abril de 2014.
Luciana Virmond Cesar

Juíza de Direito

AVISO DE LICITAÇÃO
• Pregão Eletrônico n.º 016/2014
Objeto: Aquisição de Material Bibliográfi co Nacional (lote único). Valor 
Máximo: R$ 34.713,15. Convênio UEPG/FNDE 701398/2011. Recebimento 
das propostas: até 8h00 do dia 19/05/2014.Início da Sessão Pública: às 
10h00 do dia  19/05/2014 (Número da Licitação: 535035). O Edital e seus 
Anexos com as especifi cações completas, bem como os resultados de todas 
as fases desta licitação poderão ser consultados no site www.licitacoes-e.
com.br. Ponta Grossa,  29    de abril de 2014. Astrid Honesko. Pregoeira

 

LUCIANA R. BRICK 

A chilena BO Packaging 
anunciou na tarde de ontem 
um novo investimento em 
Ponta Grossa. O grupo cons-
truirá uma fábrica no distri-
to industrial. Para tanto, aplica-
rá R$ 86 milhões na planta fa-
bril e em novos equipamentos. 
Atualmente, a fábrica, anuncia-
da em 2011 e inaugurada em 
2012, funciona em um condo-
mínio industrial, e produz em-
balagens para alimentos, copos, 
garrafas, recipientes e caixas. 

De acordo com o prefei-
to Marcelo Rangel, a área que 
será ocupada pela empresa, de 
aproximadamente 200 mil me-
tros quadrados,  é quatro vezes 
maior que a atual. “Isto pos-
sibilitará a ela aumentar a sua 
produção e colocar novos itens 
no mercado”, conta. A inaugu-
ração está prevista para 2015. 

Para o prefeito, o anúncio 
desta terça-feira deve ser vis-
to como de nova fábrica. “Ela 
construirá em outro local, terá 
equipamentos novos, expandirá 
no ramo de embalagens e con-
tratará mais trabalhadores”, jus-
tifica. A estimativa é e que sejam 
abertos 200 postos de trabalhos. 

Na ‘nova casa’, a BO 

Packaging também fabricará 
caixas para alimentos, para cre-
mes dentais, cosméticos, deter-
gentes, sabonetes, multiemba-
lagens para laticínios, embala-
gens para refrigerantes e cer-
vejas, caixas microcorrugadas 
para cerveja, caixas para pizzas, 
para sapataria, para telefones 
celulares, para louças e pane-
las, para licores, para produtos 
promocionais e rótulos para 
cervejas e refrigerantes, óleos 

comestíveis, conservas de pes-
cados, manteiga e margarina, 
rótulos e tampas para iogurte, 
pacotes de biscoitos e doces.

O volume de produção não 
será revelado, segundo o prefei-
to, a pedido do próprio inves-
tidor, porém ele assegura que 
o volume dobrará. O anúncio 
foi feito no gabinete do prefeito 
pelo gerente da empresa, Daniel 
Irarrázabal Ureta. “Escolhemos 
Ponta Grossa pelas facilidades 

que a cidade nos oferta, por 
ser um polo industrial. Estamos 
confiantes de que teremos su-
cesso e também vamos contri-
buir para o processo de desen-
volvimento industrial de Ponta 
Grossa”, diz Ureta. 

Hoje, o grupo emprega em 
torno de 80 colaboradores e 
tem fábrica também no Chile 
e Peru. Em Ponta Grossa in-
vestiu em 2011 cerca de US$ 
70 milhões na fábrica.

Chilena está instalada em condomínio industrial, mas pretende construir 
planta fabril no distrito, em área doada pela prefeitura de Ponta Grossa 

BO Packaging investirá 
R$ 86 mi em nova fábrica 

Devido ao feriado do Dia 
do Trabalho, o Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRv) lan-
ça hoje a Operação ‘1º de Maio’, 
que vai intensificar o policia-
mento das rodovias com testes 
etilométricos (bafômetro), ra-
dares para controle de veloci-
dade e bloqueios, além das ati-
vidades rotineiras de verifica-
ção de documentação e de in-
frações do trânsito rodoviário.

A operação tem início às 14 
horas desta quarta e segue até 
às 23h59 de domingo, dia qua-
tro de maio, com todo o efeti-
vo da unidade, incluindo os po-
liciais militares que atuam na 
área administrativa, para garan-
tir maior tranquilidade às pesso-
as que forem utilizar as rodovias 
estaduais que ligam a Capital ao 
Litoral e ao interior do Estado.

“A partir das 14 horas, tere-
mos nossas equipes a postos em 
toda a malha rodoviária estadu-
al, atuando diretamente com o 
policiamento preventivo e osten-
sivo. Sabemos que o movimen-
to vai aumentar nas rodovias e, 
por isso, faremos uma operação 
de caráter mais preventivo para 
atender esta demanda, visando 

diminuir o número de aciden-
tes e infrações”, disse o coman-
dante do BPRv, tenente-coronel 
Daniel dos Santos.

A Polícia Militar alerta so-
bre o cuidado com as crian-
ças, para que estejam devida-
mente seguras com o cinto de 
segurança e as que são me-
nores, nas cadeiras apropria-
das. Em emergências, o usuário 
pode acionar a Polícia Militar 
por meio do número 198. 

Fluxo
De acordo com a conces-

sionária Rodonorte, em geral, 
o feriado deve aumentar em 
45% o tráfego nas rodovias. 
No último dia 21, o recorde foi 
de 60 mil veículos na BR-277, 
com 130% acima do normal. A 
BR-277, de Curitiba ao interior, 
tradicionalmente tem o maior 
movimento entre as rodovias 
cuidadas pela Rodonorte, e o 
movimento estimado é de 165 
mil veículos, nos dois sentidos 
da rodovia, entre quarta-feira 
(30) e segunda, dia cinco. 

No trecho que liga os 

Campos Gerais ao Norte 
Pioneiro, a PR-151 vai registrar 
aumento médio de 23% no fe-
riado; o acréscimo no fluxo é de 
usuários da região de Curitiba 
e também do interior de São 
Paulo, que entram no Paraná a 
partir de Sengés. O maior volu-
me deve ser registrado no do-
mingo, quando 13,4 mil veícu-
los são aguardados na região de 
Carambeí. Não há previsão de 
lentidão para este trecho, onde, 
no total, são aguardados 75,4 
mil veículos ao longo da folga 
do Dia do Trabalho.

Com movimento estima-
do em 52,4 mil veículos du-
rante o feriado, a Rodovia do 
Café, BR-376, de Ponta Grossa 
a Apucarana, é a principal li-
gação entre o Norte do Paraná 
e a região dos Campos Gerais. 
Pela maior parte do trecho 
ainda ser em pista simples, a 
Rodonorte reforça a orienta-
ção para o momento das ultra-
passagens ao longo da viagem. 
Na região de Tibagi, o maior 
movimento será na quarta-fei-
ra, onde pouco mais de 11 mil 
veículos são esperados na ro-
dovia. (Das Assessorias)

Polícia inicia operação nas estradas nesta quarta-feira

Ações da Polícia Rodoviária começam hoje nas estradas do Paraná

Investidor foi recebido na tarde de ontem pelo prefeito 
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