
@folhadelondrina Classi cadosFOLHA DE LONDRINA, Quarta-feira, 30 de Novembro de 2022 17

O Diretor-Presidente do Sindicato dos Engenheiros no
Estado do Paraná (Senge-PR), no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca os seguintes trabalhadores
contemplados pela ação nº 0001635-43.2013.5.09.0015,
a receberem os valores devidos desta, que reivindicou o
pagamento do Salário Mínimo Profissional dos engenheiros
e engenheiras empregados na Cohapar, a se apresentarem
ao Sindicato:

Bruno de Castro Ribeiro
Dante Geraldo Borba
Eduardo Marcareli de Oliveira
Gustavo Salles Tsay
Otavio Luis Borges Ribeiro

O contato pode ser feito pelo e-mail senge-pr@senge-pr.org.
br ou quaisquer outros canais de comunicação do Senge-PR,
até o dia 5 de dezembro de 2022.

Curitiba – PR, 30 de novembro de 2022.
Leandro José Grassmann
Diretor-Presidente
SENGE-PR

AÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO
PROFISSIONAL - COHAPAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal
de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022

Objeto: Credenciamento de clínicas e hospitais veterinários,
para prestação de serviços especializados em castração
cirúrgica e implantação de microchip nas espécies caninas
e felinas, como método de controle populacional de animais,
de acordo com as especificações, quantidades e exigências
contidas neste edital para o período de 12 meses. O edital
permanecerá aberto para o ingresso, a qualquer tempo, de
novos interessados que preencham os requisitos exigidos
para credenciamento. O credenciamento terá início a partir
do 5º (quinto) dia útil, cantados a partir da publicação do
edital. Os documentos relativos à habilitação ao presente
chamamento público deverão ser protocolados digitalmente
através do site: www.pmfi.pr.gov.br acessando:
Autoatendimento - Serviços Online - Protocolo Digital - Novo
Processo - Grupo: Departamento de Compras - Sub-Grupo:
Licitações - Assunto: Credenciamento de Clínicas e Hospitais
Veterinários. Informações e esclarecimentos referentes ao
presente edital poderão ser requeridos por escrito junto à
Diretoria de Licitações e Contratos, situada à Praça Getúlio
Vargas nº 280, Centro, pelo telefone (45) 2105-1385, ou
através do e-mail: licitacaopmfi@gmail.com, das 08h às
13h30min. A resposta às dúvidas suscitadas será transmitida
em até 02 (dois) dias úteis, contados, após o protocolo
junto a Diretoria de Licitações e Contratos, pela Comissão
Especial de Licitação. Este edital ficará disponível para
download no link: http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/
portaldatransparencia/licitacoes/ wfrmLicitacoes.aspx.

Foz do Iguaçu, 28 de novembro de 2022.
Vilmar Andreola

Secretário Municipal do Desenvolvimento Industrial e
Agropecuário

AVISO DE LICITAÇÃO Nº87/2022
A Prefeita Municipal Ana Ruth Secco através de seu
Pregoeiro Municipal André Solano Souto e sua equipe
de apoio no exercício das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 180/2022, de 17/10/2022, torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15
de dezembro de 2022, às 09h00min no endereço eletrônico:
www.comprasgovernamentais.gov.br o recebimento das
propostas, conforme especificado no Edital de Licitação
nº 87/2022 na modalidade Pregão Eletrônico. Lote com
participação exclusiva para MEI/ME/EPP e Lote para Ampla
Participação. Informamos que a integra do Edital encontra-se
disponível no endereço eletrônico supracitado e/ou e-mail:
compras@sertanopolis.pr.gov.br. Objeto da Licitação:
Registro de Preços para aquisição de uniformes escolares,
tênis, sandália papetes, meias, mochilas, estojos, squeeze
e kit higiene bucal para atender os alunos das Escolas
Municipais, CMEI -Maria de Lourdes Fernandes e Entidades
Conveniadas do município de Sertanópolis.
SERTANÓPOLIS, 29 de novembro de 2022.

_____________________________________
ANA RUTH SECCO
Prefeita Municipal

__________________________________
ANDRÉ SOLANO SOUTO
Pregoeiro Municipal

AAutarquia Municipal de Educação do município de Alvo-
rada do Sul- Pr comunica: pregão presencial nº 05/2022
com objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA TECNI-
CA DE SERRALHERIA E SOLDAS EM GERAL PARA
ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DA AUTAR-
QUIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS.
Informações www.alvoradadosul.pr.gov.br, (43) 3157-
1006 ou 3157-1008 email: licitação@alvoradadosul.pr.gov.
br. Serão respeitas as prerrogativas das leis complementares
123/2006 e 147/2014. Roberes Rivelino da Silva – pregoei-
ro 02/2022- 29 de novembro de 2022.

AVISO DE EDITAL - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022

O Diretor Presidente da Londrina Iluminação, Sr. Claudio
Sergio Tedeschi, no uso de suas atribuições, publica o Edital
de Abertura do Concurso Público nº 001/2022. Os detalhes
sobre a publicação do edital n° 001/2022, encontra-se divul-
gado no endereço eletrônico www.cops.uel.br. Publique-se.
Londrina, 29 de novembro de 2022.

FUNDAÇÃOMUNICIPALDE SAÚDE DE
PONTAGROSSA - PR

Aviso de Adendo a Licitação
AFundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR informa
a existência do 01º adendo ao pregão eletrônico nº 74/2022,
que se realizará no dia 13 de dezembro de 2022, às 13h30min,
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.
com) para Eventual Aquisição de DIETAS ENTERAIS, SU-
PLEMENTOS E FÓRMULAS PEDIÁTRICAS para atender
as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Ponta
Grossa. Mais informações poderão ser obtidas no horário das
11 horas às 17 horas na sede da prefeitura ou pelo (42) 3220-
1015 (ramal 1240) ou ainda através do link http://servicos.
pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.

Ponta Grossa, 28 / 11 / 2022
JULIANE DOROSXI STEFANCZAK
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

A MRV Engenharia e Participações S.A. inscrita no
CNPJ 08.343.492/0001-20, torna público que irá reque-
rer à Secretaria Municipal do Ambiente de Londrina a
LAS - Licença Ambiental Simplificada do empreendi-
mento Residencial Lake Portinari situado na Avenida
dos Pioneiros s/n - Q02 L01 do Loteamento Acquaville
4 - Gleba Lindoia em Londrina/PR
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EDITAL Nº 39/2022
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento
que atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXAECONÔMICAFEDERAL –
CEF, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito
Federal (na qualidade de credora fiduciária) e com base no art. 26, § 4º, da Lei
9.514/1997, serve o presente para intimar MARIA LUCIA BORGES DE OLI-
VEIRA, CPF/MF: 080.381.999-44, a comparecer a este Serviço de Registro de
Imóveis, situado na Rua Professor João Cândido, nº 344, em Londrina/PR (no
horário de funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a credora fiduci-
ária, a fim de satisfazer, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última
publicação deste Edital (no total de três), o pagamento das prestações vencidas e
as que se vencerem até a data do pagamento, sendo que o débito já vencido soma
a importância de R$16.456,57 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais
e cinquenta e sete centavos), valor posicionado pela credora, relativo às prestações
vencidas do período de 23/01/2020 a 23/05/2022, proveniente do Contrato de Alie-
nação Fiduciária, referente ao Apartamento nº 303 (trezentos e três ), do Bloco 14,
localizado no 3º Pavimento, do Condomínio Residencial Spazio Lotus, Situado à
Rua José Spoladore, nº 77, nesta cidade, registrado sob nº 498/36.435 e ônus ante-
rior 1/47.064 RG, neste Ofício, sob pena de ser consolidada a propriedade do imó-
vel, em nome da credora fiduciária, nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/1997.
O valor acima está sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do
efetivo pagamento, às despesas relativas à intimação, bem como despesas devidas
ao registro de imóveis. O pagamento feito diretamente perante a credora fiduciária
deverá ser informado, através de um requerimento dela para o cancelamento do
processo existente e, consequentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 01 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,
_____________________________________________
( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
(x) Karen Prestes de Castro Watanabe - Escrevente Substituta
( ) Tatiane Amaro Salvador - Escrevente Substituta
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EDITALNº 30/2022
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que aten-
dendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita
no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito Federal (na qualidade
de credora fiduciária) e com base no art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997, serve o presente
para intimarMARCELOANDRADE DE SOUZA, CPF 006.907.099-78, a comparecer
a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na Rua Professor João Cândido, nº 344,
em Londrina/PR (no horário de funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a
credora fiduciária, a fim de satisfazer, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
última publicação deste Edital (no total de três), o pagamento das prestações vencidas e
as que se vencerem até a data do pagamento, sendo que o débito já vencido soma a im-
portância de R$1.157,87 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos),
valor posicionado pela credora, relativo às prestações vencidas do período de 08/01/2022
a 08/05/2022, proveniente do Contrato de Alienação Fiduciária, referente ao Apartamento
nº 302 (trezentos e dois), tipo B, situado no 3º andar do Bloco 01, do Conjunto Residencial
Aeroporto, desta cidade, conforme registro nº 7/16.085 RG deste Ofício, sob pena de ser
consolidada a propriedade do imóvel, em nome da credora fiduciária, nos termos do art.
26 § 7º da Lei 9.514/1997. O valor acima está sujeito à atualização monetária, aos juros
de mora até a data do efetivo pagamento, às despesas relativas à intimação, bem como
despesas devidas ao registro de imóveis. O pagamento feito diretamente perante a credora
fiduciária deverá ser informado, através de um requerimento dela para o cancelamento do
processo existente e, consequentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 28 de Julho de 2022.

Atenciosamente,
_____________________________________________
( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
(x) Karen Prestes de Castro Watanabe - Escrevente Substituta
( ) Tatiane Amaro Salvador - Escrevente Substituta
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EDITALNº 18/2022
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que
atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF,
inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito Federal (na
qualidade de credora fiduciária) e com base no art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997, serve
o presente para intimar AMANDA CAROLINE RODRIGUES ARANTES STRINI,
CPF/MF: 068.725.099-45, a comparecer a este Serviço de Registro de Imóveis, situado
na Rua Professor João Cândido, nº 344, em Londrina/PR (no horário de funcionamento
da serventia) ou, diretamente perante a credora fiduciária, a fim de satisfazer, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação deste Edital (no total de três), o
pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, sendo
que o débito já vencido soma a importância de R$31.073,79 (trinta e um mil, setenta e três
reais e setenta e nove centavos), valor posicionado pela credora, relativo às prestações
vencidas do período de 10/08/2019 a 10/04/2022, proveniente do Contrato de Alienação
Fiduciária, referente aoApartamento nº 34 (trinta e quatro), localizado no 2º pavimento do
Bloco nº 04, denominado Residencial Parque Nações Unidas, nesta cidade registrado sob
nº 4/26.213 RG, neste Ofício, sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel, em
nome da credora fiduciária, nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/1997. O valor acima
está sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento,
às despesas relativas à intimação, bem como despesas devidas ao registro de imóveis. O
pagamento feito diretamente perante a credora fiduciária deverá ser informado, através de
um requerimento dela para o cancelamento do processo existente e, consequentemente,
da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 23 de Junho de 2022.

Atenciosamente,
_____________________________________________
( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
(x) Karen Prestes de Castro Watanabe - Escrevente Substituta
( ) Tatiane Amaro Salvador - Escrevente Substituta
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EDITALNº 43/2022
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que aten-
dendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita
no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito Federal (na qualidade
de credora fiduciária) e com base no art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997, serve o presente para
intimar LUCIMAR DA MOTTA FRANCA SOARES, CPF/MF: 993.752.149-15, a
comparecer a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na Rua Professor João Cândido,
nº 344, em Londrina/PR (no horário de funcionamento da serventia) ou, diretamente pe-
rante a credora fiduciária, a fim de satisfazer, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da última publicação deste Edital (no total de três), o pagamento das prestações vencidas e
as que se vencerem até a data do pagamento, sendo que o débito já vencido soma a impor-
tância de R$1.792,67 (ummil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos),
valor posicionado pela credora, relativo às prestações vencidas do período de 30/11/2021 a
30/04/2022, proveniente do Contrato de Alienação Fiduciária, referente ao Lote de Terras
nº 13-B(treze-B), Quadra 25 (vinte e cinco), com a área total de 180,00 m², situado no
Jardim Monte Carlo, nesta cidade, registrado sob nº 4/39.624 RG, neste Ofício, sob pena
de ser consolidada a propriedade do imóvel, em nome da credora fiduciária, nos termos do
art. 26 § 7º da Lei 9.514/1997. O valor acima está sujeito à atualização monetária, aos juros
de mora até a data do efetivo pagamento, às despesas relativas à intimação, bem como
despesas devidas ao registro de imóveis. O pagamento feito diretamente perante a credora
fiduciária deverá ser informado, através de um requerimento dela para o cancelamento do
processo existente e, consequentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 01 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,
_____________________________________________
( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
(x) Karen Prestes de Castro Watanabe - Escrevente Substituta
( ) Tatiane Amaro Salvador - Escrevente Substituta
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EDITAL Nº 48/2022

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que atendendo
ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita no
CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito Federal (na qualidade de
credora fiduciária) e com base no art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997, serve o presente para intimar
EVERTON DASILVA, CPF/MF: 035.052.029-16 a comparecer a este Serviço de Registro
de Imóveis, situado na Rua Professor João Cândido, nº 344, em Londrina/PR (no horário de
funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a credora fiduciária, a fim de satisfazer,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação deste Edital (no total de três),
o pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, sendo
que o débito já vencido soma a importância de R$145.855,24 (cento e quarenta e cinco
mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), valor posicionado pela
credora, relativo às prestações vencidas do período de 23/12/2016 a 23/04/2022, proveniente
do Contrato de Alienação Fiduciária, referente a Casa 02 (dois), localizada no pavimento térreo
do “Rodcosta Residence, nesta cidade, registrado sob nº 2/45.552 RG e 3/45.552 RG, neste
Ofício, sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel, em nome da credora fiduciária,
nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/1997. O valor acima está sujeito à atualização monetária,
aos juros de mora até a data do efetivo pagamento, às despesas relativas à intimação, bem
como despesas devidas ao registro de imóveis. O pagamento feito diretamente perante a
credora fiduciária deverá ser informado, através de um requerimento dela para o cancelamento
do processo existente e, consequentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 01 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,
___________________________________________________________

( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
( x) Karen Prestes de Castro Watanabe - Escrevente Substituta
( ) TatianeAmaro Salvador - Escrevente Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LONDRINA - PR

Rua Professor João Cândido. 344 - 3ª andar - Sala 304- Fones: 3322·3050 e 3322-6151
MARTHADAISY BRAGACRUZ

TITULAR

EDITAL Nº 25/2022

FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que atendendo
ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ
sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito Federal (na qualidade de credora
fiduciária) e com base no art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997, serve o presente para intimar ALINE
JOANADE OLIVEIRA, CPF/MF: 084.600.619-73, a comparecer a este Serviço de Registro
de Imóveis, situado na Rua Professor João Cândido, nº 344, em Londrina/PR (no horário de
funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a credora fiduciária, a fim de satisfazer,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicaçãodeste Edital (no total de três), o
pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, sendo que o
débito já vencido soma a importância de R$5.299,12 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais
e doze centavos), valor posicionado pela credora, relativo às prestações vencidas do período de
19/01/2021 a 19/04/2022, proveniente do Contrato de Alienação Fiduciária, referente ao LOTE
de Terras nº 01-B (um-B), QUADRAnº 03 (três), comárea total de terrenode 192,41m², situado
no RESIDENCIAL BERNARDO TRINDADE”, nesta cidade, conforme registro nº 3/40.598
RG deste Ofício , sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel, em nome da credora
fiduciária, nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/1997. O valor acima está sujeito à
atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento, às despesas relativas
à intimação, bem como despesas devidas ao registro de imóveis. O pagamento feito diretamente
perante a credora fiduciária deverá ser informado, através de um requerimento dela para o
cancelamento do processo existente e, consequentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 28 de Julho de 2022.

Atenciosamente,
____________________________________________________________

( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
( x) Karen Prestes de Castro Watanabe - Escrevente Substituta
( ) TatianeAmaro Salvador - Escrevente Substituta
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EDITAL Nº 19/2022
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que
atendendo ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita
no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito Federal (na qualidade de
credora fiduciária) e com base no art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997, serve o presente para intimar
ELIANA BOSSOK, CPF/MF: 365.031.699-49, a comparecer a este Serviço de Registro
de Imóveis, situado na Rua Professor João Cândido, nº 344, em Londrina/PR (no horário de
funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a credora fiduciária, a fim de satisfazer,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação deste Edital (no total de três),
o pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, sendo que
o débito já vencido soma a importância de R$79.330,89 (setenta e nove mil, trezentos e trinta
reais e oitenta e nove centavos), valor posicionado pela credora, relativo às prestações vencidas
do período de 25/02/2019 a 25/03/2022, proveniente do Contrato de Alienação Fiduciária,
referente ao Lote de terras 15-A, da Quadra 04, situada no Jardim Tomy, nesta cidade registrado
sob nº 3/36.552 RG, neste Ofício, sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel, em
nome da credora fiduciária, nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/1997. O valor acima está
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento, às despesas
relativas à intimação, bem como despesas devidas ao registro de imóveis. O pagamento feito
diretamente perante a credora fiduciária deverá ser informado, através de um requerimento dela
para o cancelamento do processo existente e, consequentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 13 de Julho de 2022.

Atenciosamente,
____________________________________________________________

( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
(x) Karen Prestes de Castro Watanabe - Escrevente Substituta
( ) TatianeAmaro Salvador - Escrevente Substituta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE LONDRINA - PR

Rua Professor João Cândido. 344 - 3ª andar - Sala 304- Fones: 3322·3050 e 3322-6151
MARTHADAISY BRAGACRUZ

TITULAR

EDITALNº 20 /2022
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento que atendendo
ao que lhe foi requerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita no CNPJ sob nº
00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-Distrito Federal (na qualidade de credora fiduciária) e
com base no art. 26, § 4º, da Lei 9.514/1997, serve o presente para intimar JOSÉ UBIRAJARA
BATISTA DE CASTRO, CPF/MF: 210.068.579-15, a comparecer a este Serviço de Registro
de Imóveis, situado na Rua Professor João Cândido, nº 344, em Londrina/PR (no horário de
funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a credora fiduciária, a fim de satisfazer,
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação deste Edital (no total de três),
o pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, sendo que o
débito já vencido soma a importância de R$79.330,89 (setenta e nove mil, trezentos e trinta reais e
oitenta e nove centavos), valor posicionado pela credora, relativo às prestações vencidas do período
de 25/02/2019 a 25/03/2022, proveniente do Contrato deAlienação Fiduciária, referente ao Lote de
terras 15-A, da Quadra 04, situada no Jardim Tomy, nesta cidade registrado sob nº 3/36.552 RG,
neste Ofício, sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel, em nome da credora fiduciária,
nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/1997. O valor acima está sujeito à atualização monetária,
aos juros de mora até a data do efetivo pagamento, às despesas relativas à intimação, bem como
despesas devidas ao registro de imóveis. O pagamento feito diretamente perante a credora fiduciária
deverá ser informado, através de um requerimento dela para o cancelamento do processo existente e,
consequentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 13 de Julho de 2022.

Atenciosamente,
______________________________________________

( ) Martha Daisy Braga Cruz - Oficial
( ) Marta Maria Braga Cruz - Escrevente Substituta Legal
( ) Karen Prestes de CastroWatanabe - Escrevente Substituta
( ) TatianeAmaro Salvador - Escrevente Substituta
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