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Classifi cados e Publicação Legal

Falecimentos

SEPULTADOS EM 05/12 
 
Catarina Roseslei Ribeiro, 57 anos 
Cristiane de Oliveira Fermino, 32 anos 
Demetrio Kossoski, 81 anos 
João Levindo da Silva, 85 anos 
Josemar Cordeiro, 36 anos 
Ricardo Acacio Martins, 46 anos 
 
SEPULTAMENTOS EM 06/12 
 
Edilson Lucas de Assis, 42 anos 
Velório: Capela Municipal São José 
Sepultamento: Cemitério São 
Vicente de Paula às 10h30 
 
Lilian Gabriela Lucas, 22 anos 
Velório: Em outro município 
Sepultamento: Cemitério 
Queimadas às 08h30 
 
Maria Ines da Silva 
dos Santos, 72 anos 
Velório: Na residência 
Sepultamento: Cemitério São Vicente 
de Paula às 10h 

O  p l a n o  d a  fa m í l i a
P O N T A G R O S S E N S E

(42) 3223-9165 | (42) 99999-9009
 R. BARÃO DE TEFFE, 188

CENTRO | PONTA GROSSA

(42) 3222-4046 |  (42) 9 9999-5603
R. GENERAL CARNEIRO, 509

CENTRO | PONTA GROSSA
www.princesaassistencia.com.br

  3220-1070

Agência do Trabalhador 
de Ponta Grossa

 AÇOUGUEIRO 
 A Agência esta aberta com atendimento normal 
das 08:00 as 16:00 ( sem intervalo para almoço) 
se possível utilize as ferramentas digitais como o 
aplicativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.
gov.br. Endereço: Rua Dr. Colares, 354  - Centro. 

 AGENTE DE SEGURANÇA(PCD) 
 A Agência esta aberta com atendimento normal 
das 08:00 as 16:00 ( sem intervalo para almoço) 
se possível utilize as ferramentas digitais como o 
aplicativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.
gov.br. Endereço: Rua Dr. Colares, 354  - Centro. 

 AJUDANTE DE
AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 

 A Agência esta aberta com atendimento normal 
das 08:00 as 16:00 ( sem intervalo para almoço) 
se possível utilize as ferramentas digitais como o 
aplicativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.
gov.br. Endereço: Rua Dr. Colares, 354  - Centro. 

 AJUDANTE DE CARGA E
DESCARGA DE MERCADORIA 

 A Agência esta aberta com atendimento normal 
das 08:00 as 16:00 ( sem intervalo para almoço) 
se possível utilize as ferramentas digitais como o 
aplicativo sine fácil ou o site empregabrasil.mte.
gov.br. Endereço: Rua Dr. Colares, 354  - Centro.   

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2022

O Município de Ponta Grossa realizará na sede da prefeitura, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Planejamento, à Av. Visconde de Taunay, nº 950, 2º andar, a seguinte licitação:
Abertura em 23 de Dezembro de 2022, às 14h - Execução de pavimentação asfáltica das ruas: CAS-

Informações adicionais, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento 
Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, no mesmo endereço do preâmbulo, no horário 

http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

LEI Nº 1318/2022
SÚMULA: INSTITUI A POLÍTICA DE IN-
CENTIVO À OVINOCAPRINOCULTURA NO 
MUNICÍPIO DE RESERVA PR. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Esta-
do do Paraná, decretou e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Institui a Política Municipal de Incentivo 
à Ovinocaprinocultura no Município de Reserva, 
com o objetivo de promover:
I- o aumento da escala da produção da ovinoca-
prinocultura;
II- 
da produtividade e da rentabilidade;
III- a regularidade do fornecimento e a padroni-
zação da produção da ovinocaprinocultura;
IV- a melhoria da qualidade dos produtos ofe-
recidos ao consumidor, a segurança alimentar e 
ocombate ao abigeato, por meio da regularização 
do abate e do comércio de produtos da ovinoca-
prinocultura;
V- o estímulo ao processamento industrial, fami-
liar e artesanal dos produtos oriundos de ovinos 
e caprinos;
VI- 
rural, para a modernização tecnológica e deges-
tão das cadeias produtivas de ovinos e caprinos;
VII-  o melhoramento genético dos animais, com 
o desenvolvimento de raças mais produtivas,a-
daptadas e capazes de gerar produtos de melhor 
padrão de qualidade para o consumidor
VIII-  a organização da produção;
IX-os investimentos produtivos  direcionados ao 
atendimento das demandas  do mercado deovinos 
e caprinos; e
X- a articulação setorial, com o desenvolvimento 
de redes de cooperação econômica etecnológica.

-
prinocultura refere-se à criação de ovinos e ca-

couro, leite e outros derivados.
Art. 2º - São princípios da Política Municipal de 
Incentivo à Ovinocaprinocultura:
I- a sustentabilidade econômica, social e ambien-
tal das cadeias produtivas de ovinos e caprinos;
II- a redução das disparidades regionais;
III- a geração de emprego e renda em âmbito 
local;
IV- a elevação da produtividade do trabalho;
V-  a inovação, a modernização e o desenvolvi-
mento tecnológico; 
VI- a sanidade e a segurança alimentar;

procedimentos regulatórios e administrativos; 
VIII- a valorização da cultura e da identidade 
locais;
IX- a indução ao empreendedorismo;
X- o bem-estar animal.
Art. 3º - São instrumentos da Política Municipal 
de Incentivo à Ovinocaprinocultura:
I- os planos e programas de desenvolvimento das 
cadeias produtivas de ovinos e caprinos;
II- pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação;
III- 
IV - a defesa sanitária animal; 
V - a capacitação  gerencial e a formação de mão 
de obra;
VI- o associativismo, o cooperativismo, os arran-
jos produtivos locais e os contratos de parceriade 
produção  integrada;

-
lidade dos produtos;
IX- 
X- o crédito para a produção, a industrialização e 
a comercialização;
XI- o seguro rural;
XII-  os fóruns, as câmaras c os conselhos seto-
riais, públicos e privados;
XI - a promoção comercial; e
XII- o apoio às entidades de governança das ca-
deias produtivas.
Art. 04°- Os planos e os programas da Política 
Municipal de Incentivo à Ovinocaprinocultura 
deverão ser formulados e implementados em 
articulação com as entidades representativas dos 
setores de produção de ovinos e caprinos, da in-
dústria de processamento, das empresas e insti-

que couber, a presente Lei, objetivando sua me-
lhor aplicação.
Art. 06° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de 
dezembro de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

PORTARIA Nº. 3916, 05
DE DEZEMBRO DE 2022.

Súmula: Homologa o resultado do Processo Lici-
tatório Pregão Eletrônico nº. 103/2022, adjudican-
do o objeto do Edital ao vencedor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, 

R E S O L V E
Art. 1º Homologar o resultado do Processo Lici-
tatório Nº. 099/2022, modalidade Pregão Eletrô-
nico, que considerou como vencedor para o lote 
constante do Edital 103/2022 – Pregão Eletrônico, 
adjudicando-lhe o respectivo objeto:
I) PROVENCE VEICULOS S/A, inscrita no 
CNPJ sob o n° 07.681.092/0001-61, vencedora 
para o lote n° 01. 
GABINETE DO PREFEITO, em 05 de dezem-
bro de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

PORTARIA Nº. 3917, DE
05 DE DEZEMBRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, 
-

gais, que lhe são conferidas pelo Artigo 69, inciso 
VIII, da Lei Orgânica do Município, e com fulcro 
no art. 145 e seguintes do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais;
Considerando o teor do Ofício n. 051/2022, de 

-
mento de Recursos Humanos da Prefeitura Muni-
cipal de Reserva, o qual relata conduta incompa-
tível com a moralidade administrativa;
Considerando o teor do B.O n. 2022/1224277, 
da 56ª Delegacia Regional de Polícia de Reserva.

R E S O L V E
Art. 1º Determinar a abertura de processo ad-
ministrativo disciplinar para apurar eventual 
prática de infração administrativa cometida 
pelo servidor a seguir relacionado, designando 
os servidores SHELLEY GIANE SZULC, ma-
trícula funcional nº. 91565, LORENA BIANCA 
RIGOLDI, matrícula funcional nº. 922311, e OS-
MAR GUIMARÃES JUNIOR, matrícula funcio-
nal nº 917532, para, nos termos do Artigo 148 da 

primeiro e secretariado pelo segundo, Comissão 
Administrativa encarregada de apurar os fatos 
narrados no Ofício nº. 051/2022, e Boletim de 

-
tivos legais eventualmente violados pelo servidor 

de 30 (trinta) dias:
I – EDIOMAR CARNEIRO DA SILVA, Gari, 
Matrícula n° 92051.
Art. 2º Fica revogada a portaria 3914/2022
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de de-
zembro de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 116/2022
Proc. Administrativo n.º 294/2022

OBJETO: Seleção de propostas visando o Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de material 
de limpeza e higiene pessoal. CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. DATA: 
20/12/2022 às 14h00min. LOCAL: Bolsa de Lici-

 (www.bllcompras.org.br). 
download 

no endereço eletrônico: http://reservapr.equi-
plano.com.br:7474/transparencia/licitacoes, ou 
ainda, solicitados pelo e-mail: reservalicitacoes@
gmail.com. Reserva/PR, 05 de dezembro de 2022. 
Jocelia Terezinha Faustin Szeremeta – Secretária 
Municipal de Administração e Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 117/2022 – 

Proc. Administrativo n.º 296/2022
OBJETO: Seleção de propostas visando à con-
tratação de pessoa jurídica especializada para 
o fornecimento de cargas de Gás Liquefeito de 

CRITÉRIO DE JUL-
GAMENTO: Menor Preço por Lote. DATA: 
21/12/2022 às 09h00min. LOCAL: Bolsa de 

 (www.bllcompras.
org.br). 
para download no endereço eletrônico: http://
reservapr.equiplano.com.br:7474/transparen-
cia/licitacoes, ou ainda, solicitados pelo e-mail: 
reservalicitacoes@gmail.com. Reserva/PR, 05 
de dezembro de 2022. Ruth Eliane Faustin – 
Secretária Municipal de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 026/2022

Proc. Administrativo n.º 299/2022
OBJETO: Seleção de propostas visando à con-
tratação de pessoa jurídica especializada para a 

-
ca em trecho de via urbana do Município de Re-

-
dos pelo Departamento de Engenharia. VALOR: 
R$ 893.828,72. CRITÉRIO DE JULGAMEN-
TO: Menor Preço – Empreitada Global. SES-
SÃO PÚBLICA E INÍCIO DA ABERTURA 
DOS ENVELOPES: 22/12/2022 às 09h00min. 
LOCAL: -
tratos - Rua Benjamin Constant n.º 340, Centro, 

para download no endereço eletrônico: http://
reservapr.equiplano.com.br:7474/transparen-
cia/licitacoes, ou ainda, solicitados pelo e-mail: 
reservalicitacoes@gmail.com. Reserva/PR, 05 
de dezembro de 2022. Elvis Dupsk – Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Públicos.

-
 por seu presidente abaixo subs-

crito, convoca todos os Trabalhadores/as representados/as pelo SINTAC 
e laboram nas empresas de laticínios e derivados da base do SINTAC, 
para participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 

-

-

-
-

Nascimento Rodrigues – Presidente do SINTAC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAI

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2022

-

lotes 03 e 04

PUBLICAÇÃO LEGAL

PUBLICAÇÃO LEGAL
  EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – SICOOB Nº 01/2022 PREÂMBULOCOOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
ALIANÇA, sociedade cooperativa de crédito, inscrita no CNPJ sob nº 06.174.009/0001-03, telefone (43) 3047-9900, 
com sede na Rua Galdino Gluck Júnior, nº 280 – Centro, na cidade de Apucarana/PR CEP: 86.800-670, neste ato 
representado por seus diretores MARCIO FABIAN IWANKIW, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 2.056.327-3-SESP-PR, inscrito no CPF nº 474.751.709-00, e MARIO ROSSETTI JUNIOR, 
brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 5.060.397-0, inscrito no CPF sob o nº 878.563.609-68, con-

Comercial do Paraná, para realizar o Leilão, consoante a Lei 9.514/97, disposto  Lei Federal  nº 4.591/64, pelo 
critério de maior lance conforme segue: 2.0 DO OBJETO DO LEILÃO O LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL tem o 
objetivo de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, conforme descrito a seguir deste Edital, com base na Lei nº 9.514/97 e 
DE BENS MÓVEIS.DOS BENS IMÓVEIS A SEREM LEILOADOSLOTE 01: CHACARÁ DE TERRENO URBANO Nº 35 
DA QUADRA Nº 46, DO LOTEAMENTO DENOMINADO PARQUE LIMEIRA, AREA 06, NA CIDADE DE TELEMACO 
BORBA, COM AS MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES CONFORME CONSTAM NA MATRÍCULA N° 24.481 DEVIDA-
MENTE REGISTRADA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TELEMACO BORBA. 
Arrematação em 1ª praça - Critério de maior lance desde que igual ou superior à avaliação (R$ 
704.900,00). (SEBASTIÃO COSTA NETO)Arrematação em 2ª praça - Critério de maior lance desde que igual ou 
superior à avaliação (R$ 493.291,33). 5.0 HORÁRIO E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO:1º Leilão: 20/12/2022 a 
partir das 15:30 horas Local: www.nakakogueleiloes.com.br.2º Leilão: 05/01/2023 a partir das 15:30 horas Local: 
www.nakakogueleiloes.com.br. O segundo Leilão só se realizará se os bens não forem arrematados no primeiro 
Leilão. Caso persista a determinação de afastamento social e suspensão da realização de eventos leilões presen-
ciais em razão do estado de pandemia, conforme Decreto Estadual 7.020/2021 e que teve sua vigência prorrogada 
pelo Decreto 7.230/2021, o leilão ocorre somente por meio do site www.nakakogueleiloes.com.br 6.0 DO PREÇO 
DOS BENS LEILOADOS6.1 O preço mínimo da venda para cada lote, será o estabelecido logo abaixo à descrição 
deste bem, observando-se, sempre, qual leilão está sendo realizado.6.2 Forma de Arrematação: Arrematação em 
1ª praça - Critério de maior lance desde que igual ou superior à avaliação, acrescido da comissão do leiloeiro e 
demais encargos legais, conforme o disposto na Lei 9.514/97.Arrematação em 2ª praça - Critério de maior lance 
desde que igual ou superior à avaliação, acrescido da comissão do leiloeiro e demais encargos legais. Não ha-
vendo interessados ou lance, será novamente praceado, utilizado o lance desde que igual ou superior ao valor da 
dívida e demais encargos e custos, inclusive a comissão do leiloeiro, conforme o disposto na Lei 9.514/97. Se, 
ainda assim, não houver a oferta de lances, a SICOOB-ALIANÇA promoverá a venda a quem dispuser dar o maior 

através da conta corrente indicada pela CREDORA, no ato do Leilão de forma imediata em cheque/dinheiro/
transferência eletrônica DOC ou TED, em até 24 horas, desde que deixe cheque caução no valor da arrematação. 
6.4 O pagamento integral no valor de 5% sobre o valor da arrematação referente a comissão de leiloeiro, que po-
derá ser efetuado o pagamento em cheque/dinheiro/transferência eletrônica TED ou DOC, na conta corrente de 
Paulo Roberto Nakakogue – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), Ag. 0891, conta poupança 2769-0, operação nº 
013, CPF 041.361.129-98.6.5 A aquisição poderá ser realizada de forma parcelada, em até 24 (vinte e quatro) par-
celas, sendo que estas terão a atualização de seus valores mensalmente pela CDI + 0,70%. Se houver disputa de 
lances, terá preferência aquele que realizar o pagamento à vista. O PARCELAMENTO TERÁ QUE SER DA SEGUIN-
TE FORMA: ENTRADA MÍNIMA DE 25% DO VALOR, PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 24 MESES, TAXA MÍNIMA DE CDI + 
0,70% a.m.6.6 O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão, a título de sinal para garantia de contratação, o 
valor correspondente a 5% do lance ofertado sendo que este pagamento dar-se-á à vista. O valor da comissão do 
leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 6.7 O arrematante que não efetuar o pagamento do lance e/ou da 

Ressalta-se que ao término do leilão, se não houver o pagamento do lance, que pode dar-se por cheque, o Lote 
poderá retornar a venda neste mesmo leilão.6.8 Os imóveis que constar a informação (Não há venda parcelada), 
somente poderão receber propostas para pagamento total à vista. 7.0 CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
DO LEILÃO:7.1 Os lances são presenciais e virtuais (site: www.nakakogueleiloes.com.br) e deverão ser ofertados 
no leilão pelos interessados ou seus procuradores, estes devidamente investidos por instrumento de mandato, 

maior valor acima do preço mínimo apresentado no ato do leilão. 7.3 Imediatamente ao lance aceito e vitorioso 

-

do arrematante os dados fornecidos para a elaboração da Certidão de Arrematação do Imóvel no Leilão e, em 
caso de erro deverá ser corrigido no mesmo dia do Leilão com o respectivo Leiloeiro e ou sua equipe; O Imóvel 
e/ou Veículo será adquirido pelo(s) arrematante(s) no estado e condições em que se encontra;A questão de regu-
larização do imóvel e /ou veículo arrematado, através da transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis 
Competente e/ou DETRAN, se dará por conta do(s) arrematante(s) no prazo Máximo de até 30 (trinta) dias; Somen-
te após o pagamento integral ou da primeira parcela, juntamente com a comissão do leiloeiro, é que será emitida 
a Carta e Certidão de Arrematação para o Imóvel Arrematado, documento este que será utilizado para que o Re-
gistro de Imóveis proceda a devida averbação do bem arrematado ao arrematante. O bem que for Arrematado com 
pagamento parcelado, constará esta informação na Carta de Arrematação, sendo que este imóvel e/ou veículo 

atualizada do lance. Eventual atraso ou desistência ou inadimplemento do parcelamento por prazo superior a 3 
(três) dias, será considerado rescindido o lance, onde impor-se-á as sanções previstas no item 6.0. Somente se-
rão devolvidos os valores excedentes após computado integralmente todos os valores e despesas que forem 
necessários para o retorno do registro para o nome da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA.É de intei-
ra responsabilidade do arrematante os dados fornecidos para a elaboração da Certidão de Arrematação do Imóvel 
e/ou Veículo no Leilão e, em caso de erro deverá ser corrigido no mesmo dia do Leilão com o respectivo Leiloeiro 
e ou sua equipe; PENALIDADES Pelo descumprimento total ou parcial da obrigação assumida pelo Arrematante, 
a SICOOB poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao arrematante as seguintes sanções :I - Advertência; II - 
Multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor arrematado; III - Suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a SICOOB, por prazo não superior de 02 (dois) anos; IV - Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a SICOOB enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; Caso o arrema-

a favor do SICOOB, sobre o valor do lote e/ou veículo renunciado, acrescido da comissão de 5% (cinco por cento) 

no Artigo 418 do Código Civil Brasileiro, independente de interpelação judicial ou extrajudicial;9.0 DOS AUTOS 
DO LEILÃO 9.1 A Carta e Certidão de Arrematação para o Imóvel, será emitida somente pelo Leiloeiro, mediante a 

efetuada somente pela SICOOB, sendo que este procederá o envio do documento para o endereço indicado pelo 
Arrematante;9.2 O arrematante providenciará e arcará com os registros/averbação do Imóvel arrematado para seu 
nome com as custas de registros pelo arrematante referente ao Imóvel arrematado, inclusive pagamento de Tri-
butos e Emolumentos;9.3. Será elaborado no leilão o Auto do Leilão contendo, para cada imóvel, o valor do lance 
vencedor, valor pago no ato do leilão e dados do arrematante, bem como demais acontecimentos relevantes. 9.4 
O Auto do Leilão será assinado pelo arrematante. 9.5 O Auto do Leilão informará a não ocorrência de lance para 

As multas que incidem sobre os bens que estão sendo levados a leilão, serão por conta da Cooperativa Sicoob, 
quanto aos impostos, tais como, IPVA, seguro obrigatório, despesas de transferência (atuais ou antigos) correrão 
por conta do arrematante.10.0 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO OFICIAL A homologação do resultado do 
leilão é efetuada pelo Leiloeiro e constará da Ata de Leilão. 11.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 11.1 Não poderão 
participar da presente licitação, empregados e dirigentes da SICOOB ALIANÇA, bem como seus cônjuges e/ou 
companheiros. 11.2 Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões dos imóveis pode ser invocada, 

certa e determinada (venda “adcorpus”), sendo apenas enunciativas as referências neste edital e em seus ane-
-

te a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, aver-
bação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, arcando o adquirente com as despesas decorrentes. 11.4 
Na hipótese do adquirente ser o ocupante do imóvel, será de sua responsabilidade o pagamento relativo a IPTU, 
Condomínio, foro e demais taxas incidentes sobre o imóvel, cujo vencimento ocorra entre a data da realização do 

ocupante do imóvel, declara-se ciente e plenamente informado de que sobre o imóvel, podem pender débitos de 
-

rente está ciente de que os imóveis ocupados somente terão a posse direta por meio de medida judicial que será 
de sua inteira responsabilidade e todos os custos serão por si suportados. 11.6 Não reconhecerá a SICOOB 
ALIANÇA quaisquer reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a transacionar o imóvel objeto da 
licitação. 11.7 A participação no presente leilão público implica, no momento em que o lance for considerado 
vencedor no leilão, na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste “Edital de Leilão Público 
- Condições Básicas”, bem como submissão às demais obrigações legais decorrentes. 11.8 O arrematante é 

VEÍCULOS estão à disposição para visitação no local, endereço acima indicados. Se houver recusa para a visita-
ção, entrar em contato com o Leiloeiro Dr. Paulo Roberto Nakakogue (041) 30926400 (nakakogueleiloes@nakako-
gueleiloes.com.br) ou com o SICOOB ALIANÇA, por meio do Dr. Geison José Simões Santos (043)3033-6898. 

na SICOOB através do Dr. Geison José Simões Santos (43) 3033-6898.11.11 O Edital completo juntamente com os 
Anexos I, poderão ser retirados na SICOOB ou solicitar através dos e-mails: nakakogueleiloes@nakakoguelei-
loes.com.br ou pelo site: www.nakakogueleiloes.com.br.Apucarana, 02 de dezembro de 2022COOPERATIVA DE 
CRÉDITO SICOOB ALIANÇA 


