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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TELÊMACO BORBA

PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 01/2020
EDITAL 02.01/2020 - Extrato

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA”

1. Ficam convocados os Senhores Associados para comparecer à Assembléia Ge-
ral Ordinária, na Sede da Associação, à Rua Maquinista Eleodoro Jacinto, 65, nesta 
Cidade, no dia 09 de outubro de 2020, em primeira chamada às 18:00h, com 50% 
dos associados, no mínimo, em condições de votar, e em  segunda chamada as 
18:30h, com qualquer numero de sócios, para deliberar sobre a ordem do dia refe-
rente a “Prestação de contas do exercício 2019 e 2020”.
a. Discussão e votação da prestação de contas de Diretoria, através do balanço e 
demais demonstrações relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 
2019 e até o período 31 de agosto de 2020.
2. A presente convocação é feita de acordo com a letra a) do Art. 43, Art. 44, Art. 45, 
nº 1. do Art 46., Art 47. e Art. 48. do Estatuto.

Ponta Grossa, 09 de Setembro de 2020.

               
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE ARHT

 
 Daniele Hilgemberg 

Secretária
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

   Nos termos da legislação em vigor e de conformidade 
com o Estatuto Partidário, por meio deste Edital, o Presidente da 
Comissão Provisória Municipal do SD – Solidariedade de Ponta 
Grossa/PR., CONVOCA todos os filiados convencionais deste 
Município, para Convenção Municipal que escolherá os candidatos do 
Solidariedade às eleições deste ano 2020, a qual será realizada no dia 
16/09/2020, com início as 20h30min em primeira chamada (presença 
de ao menos 50% dos convencionais – Estatuto Solidariedade, art. 21), 
em segunda chamada as 21h00min (presença de no mínimo 30% dos 
convencionais conforme prevê o Estatuto no art. 21, § 2º e art. 22, II), 
nesta cidade de Ponta Grossa – Paraná, que se realizar no plenário da 
Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, na Avenida Visconde de 
Taunay, 880, Ronda, Ponta Grossa para deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 
 

  
 

Ponta Grossa, 08 de setembro de 2020. 

  

 
 
 

     LUIS AUGUSTO SCHENEKENBERG  
              Presidente     

Autos nº. 0000313-53.2018.8.16.0019
EDITAL DE CITAÇÃO DE EVALDO WINTER, E SEU CÔNJUGE, COM PRAZO DE
20 (VINTE)DIAS.
Edital de citação de Evaldo Winter, e respectivo (s) cônjuge (s), se casado (s) for (em),
para contestarem aUSUCAPIAO sob nº 0000313-53.2018.8.16.0019, que tramita
na 2ª Vara Cível de Ponta Grossa, PR, sitona Rua Leopoldo G. da Cunha, 590,
Bairro Oficinas, movida por CELSO EZEQUIEL JANEAPARECIDA CAMARGO DE
OLIVEIRA, referente ao "lotes ns. 1/R, 2 e 3 da quadra n. 27 da VilaSanta Helena, de
frente para a Rua Daily Luiz Wambier, onde mede 31,00 m. Do lado direito de quem
darua olha, estendendo-se da frente, em linha reta, num ângulo de 90º , com 24,50
m., onde faz divisa com aRua Antônio João, deste ponto faz ângulo de 90º para dentro
com 9,00 m., onde faz divisa com o lote 1/Ade propriedade da Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa e deste ponto faz ângulo de 90º para fora,seguindo ao fundo onde
mede 18,50 m., onde faz divisa com o lote 1/A de propriedade da PrefeituraMunicipal
de Ponta Grossa. Do lado esquerdo de quem da rua olha, estendendo-se da frente
em linhareta, num ângulo de 90º , com 43,00 m., onde faz divisa com o lote n. 04, da
quadra n. 27, de propriedadede Luiz Carlos Zuber. Fechando a linha de fundos com
uma linha reta, partindo do lado direito de quemda rua olha num ângulo de 90º , com
22,00 m., onde faz divisa com a faixa de domínio do arroiocanalizado, de propriedade
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, encerrando assim um terrenoirregular
com área de 1.166,50 m2 ", inscrito no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal
sob o n.º08.6.04.46.0438-001 e n.º 08.6.04.46.0031-000, com valor venal atribuído
para o presente exercício deR$ 34.525,15 e R$10.649,16 e TRANSCRIÇÃO DAS
TRANSMISSÕES n. 23.434 do 1º Registro de Imóveis de Ponta Grossa/Pr", no prazo
de 15 (quinze) dias.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação, será considerado revel e presumir-
se-ão verdadeiras asalegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do Código de
Processo Civil).
DESPACHO: I - Compulsando os autos, verifica-se que não ocorreu a citação de
Evaldo Winter, herdeirodo espólio de Otto Winter (mov. 72.2), bem como a do
representante do espólio de Henny Winter. Assim,considerando que não foi possível
encontrar dados para qualificação do herdeiro Evaldo Winter,promova-se a citação
do mesmo por edital. a) prazo do edital: 20 dias; e b) publicação do edital via
DJe ena Plataforma de Comunicações Processuais do CNJ, que foi regulamentada
pela Resolução n. 234/2016.III - Intimem-se os réus habilitados no processo,
observando o dever de cooperação, para que informemonde está assentado o óbito
de Henny Wintes Alves. IV - Diligências necessárias. Ponta Grossa, 19 demarço
de 2020. Poliana Maria Cremasco Fagundes Cunha Wojciechowski Juíza de Direito
Substituta".OBS: Os autos tramitam exclusivamente por via eletrônica.
Ponta Grossa, 12 de maio de 201208.Eu, __________ (Nivaldo Ortiz) Escrivão, o
subscrevo.
NIVALDO ORTIZ
Escrivão
(Subscrição autorizada pela Portaria n.° 03/18)

 
 Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 007/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, TIPO PICK-UP (PICA-
PE), CABINE DUPLA.  Valor Máximo: R$ 70.800,00. Recebimento dos envelopes: 
até 14h30 do dia 25/9/2020.  Início da Sessão Pública do Pregão: às 14h30 do dia 
25/9/2020.
RETIRADA DO EDITAL E ELEMENTOS INSTRUTORES: será na FAUEPG, sito à 
Rua Siqueira Campos, n.º 99, Bairro Uvaranas, 84.031-030, Ponta Grossa, Estado 
do Paraná– Fone 0** (42) 3220-3497 ou 3028-6453, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 às 

-
ta, bem como o resultado de todas as fases desta licitação poderá ser consultado 
no site www.fauepg.org.br. 
Ponta Grossa, 8 de setembro de 2020.

Sinvaldo Baglie
Presidente da FAUEPG


