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EDITAL Nº 008/2016
QUEM DÁ MAIS?  MENSAGEIROS DA PAZ

A SOCIEDADE ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS DA PAZ” (SEMP), organização religiosa, de 
caráter civil, no âmbito de direito privado sem fins lucrativos, Fundada em 11 de abril 
de 1913, filiada à Federação Espírita do Paraná desde 1915. De Utilidade Pública 
Estadual lei nº 6.799 de 21/06/76, de Utilidade Pública Municipal lei nº 5.284 de 
30/12/75, com sede à Rua Engenheiros Rebouças, 2519 - CEP. 80.230-040, Curitiba-
PR, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76707876/0001-34, faz saber  a quem interessar o 
que segue:
Que disponibilizará aos sócios, assistidas, freqüentadores e colaboradores da SEMP, a 
oportunidade de adquirir objetos recebidos por doações, por meio de ofertas via e-
mail ou manifestação por escrito, os quais serão arrematados pelo melhor lance. Os 
recursos obtidos serão utilizados exclusivamente na manutenção da SEMP e nas 
atividades assistenciais mantidas pela instituição.

Os lances poderão ser realizados por e-mail: bazarsemp@gmail.com ou por 
proposta por escrito, conforme anexo I, e fotos do anexo II, depositada em urna 
específica, colocada na recepção da SEMP, no período de 17/05/2016  À  04/06/2016
A proposta por escrito ou e-mail  deverá conter obrigatoriamente o nome completo, 
nº de uma identificação oficial (RG, CNH, CPF, ETC.), data de nascimento, telefone ou 
e-mail, informação se é sócio, assistida ou simpatizante, nº do item de interesse, 
descrição do item e valor do lance.  

Proposta rasurada ou que não permita identificar claramente o proponente ou o 
item de interesse, ou com valor menor que o mínimo estabelecido para o item, será 
automaticamente desclassificado.

Havendo empate de valores, terá direito de aquisição, prioritariamente, a 
assistida cadastrada na SEMP; entre as assistidas, a mais velha; na seqüência, aquele 
que for sócio; entre sócios, o mais antigo; nos demais casos, o  mais velho.
Os resultados serão divulgados num  prazo de até 10 dias após o encerramento dos 
lances e os vencedores terão prazo máximo de 10 dias para efetuar pagamento; a 
retirada do(s) objeto(s) ocorrerá em dias em que a casa esteja aberta ao público. Não 
comparecendo para pagamento e/ou retirada, a próxima melhor oferta será 
classificada.
Os interessados poderão vistoriar os itens antes de fazer suas propostas nos dias de 
atividades públicas da casa. Por serem objetos doados, a SEMP não garante a 
qualidade e funcionalidade dos objetos ofertados.  Os objetos serão entregues no 
estado que se encontram.
As propostas recebidas e um relatório com os resultados serão examinados pela 
Comissão Fiscal e posteriormente arquivados.

Curitiba, PR,   17 de Maio  de 2016                         
COMISSÃO PELA SEMP

EDSON BRATFISH JOSÉ PEREIRA
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