
•  Sexta-feira de tempo abafado no Paraná. A partir da 
tarde áreas de instabilidade ganham força em boa parte 
do Estado, com previsão de chuvas localizadas e rápidas. 
No oeste e no sudeste condição para chuvas é baixa.

Mín:  16°C em Curitiba
Máx: 32°C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
11/12/20 ............................... R$ 133,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/12/20 .................................R$ 62,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/12/20 ................................. R$ 67,00

Fonte: Deral/Seab

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO 40/2020
  O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa ENGTOP CONSTRU-
TORA E CONSULTORIA LTDA, celebram o presente aditamento ao Contrato original, conforme abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Bruna de Oliveira Casanova, 
brasileira, casada, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, residente e domi-
ciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Oito, n2 873, Centro, e
 CONTRATADA: ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, estabelecida á Rua Francisco Cândido Pereira, nº 220 – Jardim Beltrão I – na cidade 
de Ibiporã/PR, CEP 86.200-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n° 
18.026.426/0001-80, neste ato representada por sua representante legal, ao fim assinada, Sra. Ivete de 
Oliveira, portadora do CPF 031.608.549-90, doravante designada CONTRATADA.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e no Contrato nº 40/2020, que tem 
por objeto a execução de obra de infraestrutura e urbanização de lago, referente ao Processo Licitatório 
Tomada de Preços nº 07/2020, pelo presente instrumento vêm aditar o prazo de vigência em 06 (seis) 
meses, em razão de erro material, permanecendo inalteradas as demais disposições do contrato original.
 O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura.
 Primeiro de Maio - PR, 10 de dezembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
ENGTOP CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - Contratada

                
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2020

 O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO e a empresa MOREIRA E MOREIRA COMÉRCIO 
DE COMBUSTÍVEIS LTDA, celebram o presente aditamento ao Contrato original, na forma abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Interino, Sra. BRUNA DE OLIVEI-
RA CASANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, 
residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: MOREIRA E MOREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pes-
soa jurídica, com sede na Rodovia PR 445, KM 448. S/N – CEP 86140-000, inscrito no CNPJ nº. 
11.476.433/0001-34, neste ato devidamente representado pela Sr. JOÃO MOREIRA DA SILVA portador 
da Cédula de Identidade nº e do CPF/MF sob nº 033.375.129-92.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e na Cláusula Quarta da Ata de 
Registro de preços nº 44/2020, que tem por objeto o fornecimento de combustíveis para atender aos 
veículos da frota municipal, celebrado entre as partes em 24 de agosto de 2020, referente ao Processo 
Licitatório Pregão Presencial SRP nº 41/2020, pelo presente termo vêm retificar a Cláusula Décima do 
termo de referência do edital, a fim de utilizar como base a tabela ANP referente a cidade de Londrina até 
que haja nova disponibilidade da tabela ANP referente a cidade de Cambé.
 Primeiro de Maio - PR, 09 de dezembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA- Prefeita
MOREIRA E MOREIRA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Contratada

    
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020

 O Município de Primeiro de Maio e a empresa R. LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 
E LUBRIFICANTES LTDA, celebram o presente aditamento ao Contrato original, na forma abaixo:
 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO, pessoa jurídica de Direito Públi-
co, com sede à Rua Onze, 674, nesta cidade de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ 
sob o nº 76.245.059/0001-01, neste ato representado por seu Prefeito Interino, Sra. BRUNA DE OLIVEI-
RA CASANOVA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 8.103.168-1/PR, e do CPF nº 053.332.629-00, 
residente e domiciliado nesta cidade de Primeiro de Maio, PR, na Rua Cinco, nº 873, Centro, e
 CONTRATADA: R. LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 
pessoa jurídica, com sede à Rua NOVE, 342, Centro, na cidade de Primeiro de Maio - PR, CEP 86.140-
000, inscrito no CNPJ nº. 06.307.076/0001-40 e inscrito no CCE/PR nº. 90306647-41, neste ato devida-
mente representado pelo senhor ROBERTO CARLOS LOPES portador da Cédula de Identidade RG nº 
3.696.189-9 e do CPF/MF sob nº 562.324.389-49.
 Utilizando-se do permissivo contido na Lei nº 8666/93 e na Cláusula Quarta da Ata de 
Registro de preços nº 45/2020, que tem por objeto o fornecimento de combustíveis para atender aos 
veículos da frota municipal, celebrado entre as partes em 24 de agosto de 2020, referente ao Processo 
Licitatório Pregão Presencial SRP nº 41/2020, pelo presente termo vêm retificar a Cláusula Décima do 
termo de referência do edital, a fim de utilizar como base a tabela ANP referente a cidade de Londrina até 
que haja nova disponibilidade da tabela ANP referente a cidade de Cambé.
 Primeiro de Maio - PR, 09 de dezembro de 2020.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Prefeita
R. LOPES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - Contratada

   
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 51/2020

 Ratifico a Dispensa nº 51/2020 com fundamento no art. 24, V, da Lei 8.666/93, referente a 
Contratação de empresa especializada na confecção, reparação e/ou reposição de carimbos, a favor da 
empresa CARIMBOS R & V LTDA, inscrita no CNPJ 12.195.489/0001-83 no valor de R$ 13.235,00,00 
(treze mil, duzentos e trinta e cinco reais). Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da 
Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se. Primeiro de Maio, 10 de dezembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

LEI Nº 761/2020
 Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terra de sua propriedade à Compa-
nhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, para desenvolvimento de programa habitacional e dá outras 
providências.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no isso de suas atribuições, con-
feridas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte
 LEI:
 Art. 1º O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de moradias des-
tinadas a famílias com renda mensal estabelecida no âmbito das políticas habitacionais do governo 
federal e/ou estadual, fica autorizada a doar a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, os 
imóveis abaixo descritos:
 I – Matrícula n°. 10.029: Imóvel urbano com 252,00m2 (duzentos e cinquenta e dois metros 
quadrados), Lote 01, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 317, Jardim Geraldo Fernandes 
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com 
as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa da Rua Benedito Munhoz 
e Rua Iakashi Makita, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 12,60 metros, 
(trente), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com 
o Lote 02 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como 
o Lote 28 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 28 da Quadra 03 por 
uma distância de 12,60 metros (fundos), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, deflexiona a 
direita e segue confrontando com a Rua Benedito Munhoz, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 252,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8753 e avaliado em R$ 
22.932,00 (vinte e dois mil novecentos e trinta e dois reais).
 II – Matrícula n°. 10.030: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 
02, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 305, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 01 da quadra 03 e Lote 02 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 03 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 27 
da Quadra 0.3. deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 27 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 01 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 01 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8754 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 III – Matrícula n° 10.031: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 
03, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 295, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 02 da quadra 03 e Lote 03 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 04 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 04 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 26 
da Quadra 03. deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 26 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 02 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8755 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 IV – Matrícula n°. 10.032: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 04, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita n° 285, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 

sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 03 da quadra 03 e Lote 04 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 05 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 25 
da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 25 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 03 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com u Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8756 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 V – Matrícula n°. 10.033: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 
05, quadra n° 03, localizado na Rua Takashi Makita, n° 275, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 04 da quadra 03 e Lote 05 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 06 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 24 
da Quadra 03. deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 24 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 04 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 04 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8757 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 VI – Matrícula n°.  10.034: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 06, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 265, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 05 da quadra 03 e Lote 06 da 
Quadra 03. segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 07 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 07 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 23 
da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 23 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 05 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8758 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 VII – Matrícula n°. 10.035: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 07, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 255, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 06 da quadra 03 e Lote 07 da 
Quadra 03. segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 08 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 08 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 22 
da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 22 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 06 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8759 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 VIII – Matrícula n°. 10.036: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 08, quadra n° 03, localizado na Rua Takashi Makita, n° 245, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 07 da quadra 03 e Lote 08 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 09 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 09 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 21 
da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 21 da Quadra 03 por uma distância 
de 10.00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 07 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 07 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2’’. Imóvel com cadastro municipal n° 8760 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 IX – Matrícula n°. 10.037: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 09, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Maleita, n° 235, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 08 da quadra 03 e 
Lote 09 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 me-
tros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 10 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 10 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 20 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 20 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 08 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 08 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8761 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 X – Matrícula n°. 10.038: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 
10, quadra n° 03, localizado na Rua Takashi Makita, n° 225, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 09 da quadra 03 e Lote 10 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 11 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 11 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 19 
da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 19 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 09 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 09 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8762 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XI – Matrícula n°. 10.039: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 11, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 215, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 10 da quadra 03 e Lote 11 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 12 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 12 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 18 
da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 18 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 10 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 10 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8763 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XII – Matrícula n°. 10.040: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 12, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 205, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 11 da quadra 03 e Lote 12 da 
Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 13 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 13 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 17 
da Quadra 03, deflexionaa direita e segue confrontando com o Lote 17 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 11 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 11 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8764 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
  XIII – Matrícula n°. 10.041: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 13, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 195, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 12 da quadra 03 e Lote 13 da 
Quadra 03. segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 14 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 14 
da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa como o Lote 16 
da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 16 da Quadra 03 por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 12 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 12 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8765 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XIV – Matrícula n°. 10.042: Imóvel urbano com 253,00m2 (duzentos e cinquenta e três 
metros quadrados), Lote 14, quadra n° 03, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 185, Jardim Geraldo 
Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de 
Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confronta-
ções: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 13 da quadra 03 e 
Lote 14 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por 
uma distância de 12,65 metros, (trente), até encontrar a Rua João Carlos 
Teixeira, deflexiona à direita segue confrontando com a Rua João Carlos 

Teixeira por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com o Lote 15 da 
Quadra 03, deflexionaa direita e segue confrontando com o Lote 15 da Quadra 03 por uma distância de 
12,65 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 13 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 13 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Takashi Makita, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 253,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8766 e avaliado em R$ 23.023,00 
(vinte e três mil e vinte e três reais). 
 XV – Matrícula n°. 10.043: Imóvel urbano com 253,00m2 (duzentos e cinquenta e três 
metros quadrados), Lote 15, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 186, Jardim Geraldo 
Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa da Rua 
Orlando Chiampi coma divisa da Rua Joâo Carlos Teixeira, segue confrontando com a Rua Orlando 
Chiampi por uma distância de 12,65 metros, (frente), até encontrar a divisa do Lote 16 da Quadra 03, de-
flexiona à direita segue confrontando com o Lote 16 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado 
esquerdo), até encontrar a divisa com o Lote 14 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando 
com o Lote 14 da Quadra 03 por uma distância de 12,65 metros (fundos), até encontrar divisa com a Rua 
João Carlos Teixeira, deflexiona a direita e segue confrontando com a Rua João Carlos Teixeira, uma 
distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida 
da presente descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 253,00 m2”. Imóvel com 
cadastro municipal n° 8767 e avaliado em R$ 23.023,00 (vinte três mil e vinte e três reais).
 XVI – Matrícula n°. 10.044: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 16, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 196, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 15 da quadra 03 
e Lote 16 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 17 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 17 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 13 da Quadra 03, deflexionaa direita e segue confrontando com o Lote 13 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 15 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 15 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8768 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XVII – Matrícula n°. 10.045: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 17, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 206, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisado Lote 16 da quadra 03 e 
Lote 17 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Ctiiampi por uma distância de 10,00 me-
tros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 18 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 18 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 12 da Quadra 03, deflexionaa direita e segue confrontando com o Lote 12 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 16 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 16 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8769 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XVIII – Matrícula n°. 10.046: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 18, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 216, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 17 da quadra 03 e 
Lote 18 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 me-
tros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 19 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 19 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 11 da Quadra 03, deflexionaa direita e segue confrontando com o Lote 11 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 17 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 17 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8770 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XIX – Matrícula n°. 10.047: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 19, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 226, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 18 da quadra 03 
e Lote 19 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 20 da Quadra 03, deflexiona â direita segue confrontan-
do com o Lote 20 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 10 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 10 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 18 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 18 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8771 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XX – Matrícula n°. 10.048: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 20, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 236, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 19 da quadra 03 e 
Lote 20 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 me-
tros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 21 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 21 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 09 da Quadra 03, deflexionaa direita e segue confrontando com o Lote 09 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 19 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 19 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8772 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXI – Matrícula n° 10.049: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 21, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 246, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 20 da quadra 03 
e Lote 21 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 22 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 22 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 08 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 08 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 20 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 20 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2. Imóvel com cadastro municipal n° 8773 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXII – Matrícula n°. 10.050: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 22, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 256, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 21 da quadra 03 
e Lote 22 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 23 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 23 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 07 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 07 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 21 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 21 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8774 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXIII – Matrícula n°. 10.051: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 23, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 266, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Municipio e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 22 da quadra 03 
e Lote 23 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 24 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 24 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o ,ote 06 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 06 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 22 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 22 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8775 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXIV – Matrícula n°. 10.052: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 24, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 276, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benleitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 23 da quadra 03 
e Lote 24 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 25 da Quadra 03, deflexiona à direita segue
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