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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALNº 02/2019

PROCESSOADMINISTRATIVO Nº. 66/2018
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de copa e cozinha.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa:
3390.302100 – Material de copa e cozinha.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 30.514,49 (trinta mil quinhentos e quatorze e quarenta e nove
centavos).
CREDENCIAMENTO EABERTURADOS ENVELOPES: às 14h e 15min do dia 01/03/2019.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR,
na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: http://
www1.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml....
INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.
br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1324 (Mauricio).

Em 13/02/2019
MarkAlmeida
Diretor-Geral

A Sercomtel informa que, em decorrência da falta de
energia elétrica, houve paralisação parcial nos serviços de
telefonia fixa, conforme segue:

Data Localidade Horário
12/02/2019 ROLÂNDIA 13:30 às

01:22
A Sercomtel informa que, que em decorrência do
rompimento de fibra óptica, houve paralisação nos
serviços de telefonia fixa, conforme segue:

Data Localidade Horário

13/02/2019 SANTO ANTONIO DA
PLATINA

20:33 às
00:17

13/02/2019 à
14/02/2019 Distrito de Irerê - Pr 18:19 às

08:47
A Sercomtel tomou todas as medidas técnicas para
restabelecer os serviços com rapidez e reafirma o seu
compromisso em manter elevado padrão de qualidade.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA SIMPLIFICADA

Santa Rosa Terraplanagem Loteadora e Incorporadora
Ltda, CNPJ: 78.966.512.0001-02 torna público que irá re-
querer ao IAP, a Renovação de LicençaAmbiental Simplifi-
cada para Depósito de Entulho de Construção Civil implan-
tada na Avenida Barão do Rio Branco, s/n, Bairro Jardim
Primavera, Cornélio Procópio, PR. Matrícula, 17.921.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
BORRACHARIA TUBARAO LTDA torna público que irá requerer à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina, a Licença Sim-
plificada para Borracharia, serviços de alinhamento e balanceamento,
manutenção e reparação mecânica de veículos, comercio de lubrifi-
cantes, pneus e câmaras de ar a ser implantada Na Avenida Guilherme
de Almeida, 709 Parque Ouro Branco, Londrina - Parana.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, no uso das atribuições que
lhe conferem o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca toda a categoria a participar
da Assembleia Geral Extraordinária no dia 26/02/2019 (terça-feira), às 18h30, em
primeira convocação e, não havendo quórum, em segunda convocação, às 19h00 com
qualquer número de presentes, na Rua Governador Parigot de Souza, 220, em Londrina/Pr,

para deliberarem sobre os seguintes assuntos: A) Elaborar as pautas de reivindicações destinadas aos sindicatos
de empregados relativas às Convenções Coletivas 2019/2020; B) Aplicabilidade limitada de cláusulas de Convenção
Coletiva de Trabalho destinadas a regulamentar a abertura ampliada do horário comércio somente às empresas
associadas à entidade; C) Formação das comissões de negociação; D) Delegação de poderes ao Presidente para
assinar Aditivos, Convenções, Acordos e Dissídios Coletivos; E) Autorização para a Diretoria outorgar procuração
para advogados participarem das negociações coletivas e ações judiciais relativas ao tema.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto
e a Legislação em vigor, convoca as empresas associadas, quites com as obrigações sindicais e em condições de
votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 26/02/2019 (terça-feira), às 19h45,,,,
em primeira convocação e não havendo quórum, em segunda convocação, às 20h15, com qualquer número de
presentes, na Rua Governador Parigot de Souza, 220, em Londrina/Pr, para deliberarem sobre o seguinte assunto:
A) Prestação de Contas relativa ao exercício de 2018, em atendimento ao art. 20 do Estatuto Social da entidade.
Londrina, 12 de fevereiro de 2019, Ovhanes Gava - Presidente

EDITALDE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERALEXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios de Hospedagem
e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJ 78.636.057/0001-79,
Luiz Carlos Garcia Duenha, no uso das atribuições que lhe conferem os Estatutos e a Legislação
vigente, CONVOCA, TODOS os Trabalhadores/Empregados; Associados ou Não Associados.
Integrantes das categorias profissionais em: Apart-Hotéis, Bares, Bares Dançantes, Boates,
Bombonieres, Botequins, Buffets, Buffets de Café Colonial, Cabarés, Choperias, Caldo-de-Cana,
Cafés, Cantinas, Carrinhos de Cachorro Quente, Carrinhos de Agua de Coco e Pipoca, Casas de
CarnesAssadas, Casas de Chás, Casas de Cômodos, Casas de Lanches, Churrascarias, Confeitarias,
Docerias, Dormitórios, Drivens, Estâncias, Flat, Fast Food, Food Trucks, Hotéis, Hotéis-Fazendas,
Hospedarias, Lanchonetes, Leiterias, Motéis, Pastelarias, Pensões, Pizzarias, Pousadas, Resorts,
Restaurantes, Rotisseries, Salsicharias, Serv Car, Sorveterias, Taxi Girls, Trailers de Lanches,
Empresas de Hospedagem em Geral, Empresas que Vendam Bebidas Alcoólicas ou Empresas que
Comercializam Alimentação Preparadas em Geral ao Consumidor no Varejo. Também Fazem Parte
da Presente, os Estabelecimentos em Regime de Economato, bem assim, aqueles localizados nas
Dependências ouAnexos a outros pertencentes a categorias diversas, os Trabalhadores/Empregados
em: Salões de Cabeleireiros, Massagistas, Manicures, Podólogos, esteticistas, Centros deMaquiagem
e Limpeza de Pele e Depilação, Instituto de Beleza e Similares, Femininos e Masculinos, estando
portanto excluídos os autônomos, ou seja, os profissionais cuja prestação decorra de contrato de
arrendamento individualmente homologados e dos empregados que detenham alvará de autônomos
e cuja a participação nos valores cobrados dos clientes pelos serviços prestados seja igual ou
superior 50% (cinquenta por cento), com DATA BASE em 1º de maio de 2019, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 25 de MARÇO de 2.019, às 18H30
(dezoito horas e trinta minutos), nas dependências do Crystal Palace Hotel situado na Rua Quintino
Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná a fim de deliberarem, sobre a
seguinte ordem do dia:

a) Leitura, Discussão, Votação eAprovação daAta daAssembleiaAnterior;
b) Autorização para a Diretoria promover negociações para renovação da Convenção Coletiva de
Trabalho com a categoria Patronal para os empregados/trabalhadores representados pelo sindicato
Profissional com data base em 1º de MAIO de 2019;
c) Estipular pisos salariais mínimos para as categorias representadas, nos instrumentos coletivos
de trabalho;
d) Autorização para a Diretoria apresentar protesto judicial para eventual garantia da Data Base, e
suscitar Dissídio Coletivo de Trabalho caso se tornem infrutíferas as negociações;
e) Autorização para a diretoria outorgar procuração a seus advogados, a fim de assessorarem nas
negociações, e praticarem todos os atos necessários nas esferas administrativas e judiciárias em
todas as instancias;
f) Outras reivindicações de interesse da classe.
OBS.: O iten, “d”, será votado por escrutínio secreto.
Não havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da assembléia em primeira
convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, no mesmo local, em segunda convocação,
com a deliberação por no mínimo 2/3 (dois terços) dos trabalhadores presentes.

Londrina, 14 de Fevereiro de 2.019.
LUIZ CARLOS GARCIADUENHA

Diretor Presidente
CPF 362.262.549-04
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