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A obra de transpo-
sição de água do 
Rio Capivari, em 

Colombo, até a Barragem 
do Iraí, no Sistema de 
Abastecimento Integra-
do de Curitiba e Região 
Metropolitana (SAIC), 
está em ritmo acelerado. 
A previsão de entrega da 
fase emergencial ficou 
para setembro de 2021, 
e assim, serão 700 litros 
de água por segundo che-
gando ao sistema. 

Apesar de garantir 
maior volume de água, o 
rodízio no abastecimen-
to nos bairros de Curiti-
ba e região, pouco deve 
se alterar nos próximos 
meses.

Para entender a logís-
tica, na unidade de cap-
tação, já foram construí-
dos o canal de entrada e 
a barragem de nível no 
Rio Capivari, que irá fun-
cionar com três bombas 
com potência de 117 hp 
cada. Também foram as-
sentados os 10 quilôme-
tros de tubulação para 
levar a água. 

Em um dos trechos, foi 
construído um túnel com 
extensão de 57 metros 
que faz a travessia da tu-
bulação sob a Estrada da 
Ribeira (BR-476). A água 
vai percorrer um cami-
nho de 26,7 quilômetros 
para ser tratada nas esta-
ções do Iraí e do Iguaçu.

Ajuda na estiagem
Quando executada 

esta primeira parte da 
obra, ela não vai resol-
ver completamente a 
questão do rodízio no 
abastecimento. No en-
tanto, vai ajudar em 
momentos de maior es-
tiagem em Curitiba e 
Região Metropolitana. 

“Não resolve o pro-
blema, mas traz o bene-
fício bem importante. É 
uma vazão que vai ame-
nizar em uma situação 
critica. O rodízio pode 
ser reduzido em mo-
mentos de falta d´água, 
e mais segurança ao sis-
tema produtor”, disse a 
engenheira da Sanepar, 
Rakelly Giácomo, em 
entrevista a RPC.

A Sanepar antecipou 
parte do projeto para 
minimizar os efeitos da 
crise hídrica que afeta o 
abastecimento de água 
na região há mais de um 
ano. Para 2025, o local 
também irá tratar a água, 
ou seja, ela será incor-
porada de forma per-
manente ao Sistema de 
Abastecimento Integrado 
da Região Metropolitana. 
As adutoras implantadas 
agora para levar água 
bruta para o sistema Iraí, 
daqui quatro anos, irão 
levar água tratada e se-
rão conectadas ao reser-
vatório Monte Castelo, já 
existente, e ao futuro re-
servatório Roseira.
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Rio Capivari deve amenizar  
crise hídrica na região de Curitiba

SUMULA DO PEDIDO DA LICENÇA PREVIA

AUTO POSTO DUE FRATELLI LTDA, torna público 
que requereu a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba - SMMA, a Licença Prévia, para 
posto de combustível, situada a Rua Doutor Leão 
Mocellin nº 28, Bairro Santa Felicidade, CEP: 82030-
230, na cidade de Curitiba-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
MUNICIPAL SIMPLIFICADA

A sociedade empresária REPLASA INDUSTRIA COMERCIO 
E DISTRIBUIÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ nº 
42.536.520/0001-63, torna público que irá requerer a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a Licença 
Ambiental Municipal Simplificada para a atividade de Recuperação 
de Materiais Plásticos, sito à Rua Henrique Coelho Neto,nº 381, 
Vargem  Grande, Pinhais - PR,CEP: 83.321-030.

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ 46.481.156/0004-
85 torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba - SMMA a Renovação da Licença de Operação, 
para FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS 
NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE E TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS situada à CYRO 
CORREIA PEREIRA, Nº2977 BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL CEP 
81170230 CURITIBA /PARANÁ.

SUMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

A empresa AUTO POSTO TAMARINDO LTDA, torna 
público solicita junto a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, a renovação da Licença de Operação para 
posto de gasolina, situado á Rua Professora Joanita Bernett 
Passos nº 1561, Bairro Boqueirão, em Curitiba-PR.

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber, 
através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-
12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 
9.514/97.  Local da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Curitiba-PR. 
Bairro Santa Felicidade. Rua Rômulo Cesar Alves, 51-B, Residência 02, Conj. Res. Baiardi. Casa. Áreas totais: terr. 480,00m² 
e constr. 69,84m². Matr. 85.696 do 9º RI local. Obs.: Regularização e encargos para averbação de eventual ampliação da área 
construída correrão por conta do comprador. Consta Ação de Obrigação de Fazer processo nº 0003215-28.2021.8.16.0001 da 
10ª Vara Cível de Curitiba – PR. O vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos 
nas “Condições de Venda dos Imóveis” constantes do edital. Ocupada (AF). 1º Leilão: 27/07/2021, às 10:00h. Lance mínimo: 
R$ 1.245.249,24 - 2º Leilão: 03/08/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 156.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão). 
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar 
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos 
imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 
11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 E JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 27/07/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 03/08/21 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria 
de Apoio Técnico, torna pública a realização do procedimento licitatório disposto a 
seguir.

Pregão Eletrônico: nº 026/2021
PROTOCOLO: nº 08310-40.2021

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 883358
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em 
confecção/fornecimento de materiais gráficos (envelopes, impressos gráficos, pastas 
e papéis), conforme critérios e especificações descritas no Termo de Referência – 
Anexo I.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA 
DE PREÇOS: 26/07/2021, às 10h00, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.
br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 14/07/2021 até às 
09h30 do dia 26/07/2021, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 47.820,55 (quarenta e sete mil oitocentos 
e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) – Participação exclusiva ME, EPP e MEI, 
conforme o disposto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº. 123/2006 
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
das 17h30min do dia 14/07/2021, no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link "Compras e Licitações", bem como no 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-
4003 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.3390.3016- Material de Expediente, do 
Orçamento Próprio da ALEP.

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 13 de julho de 2021.

SENAC/PR - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

Objeto AQUISIÇÃO DE HDs SSD E MEMÓRIAS RAM PARA UPGRADE 
DE COMPUTADORES DO SENAC/PR. Acolhimento das propostas: até 
às 08h30min do dia 27/07/2021. Disputa: 27/07/2021 - 09h00min. Local da 
disputa: www.licitacoes-e.com.br. Darci Piana – Presidente do Conselho 
Regional do SENAC/PR. Curitiba-PR 14/07/2021. 

SESCOOP/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO n.º 03/2021

OBJETO: Pregão 03/2021 para Prestação de Serviços Gráficos. EDITAL disponível no site: 
www.paranacooperativo.coop.br, ou via e-mail: licitacao@sistemaocepar.coop.br
ENTREGA do CREDENCIAMENTO, da PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO até às 09h do dia 26.07.2021, na sede do Sescoop/PR, Av. Cândido de Abreu, 
501 – Centro Cívico – Curitiba/PR. ABERTURA das Propostas na sede do Sescoop/PR, no 
dia 26.07.2021 às 09h20min.
NORMAS e INFORMAÇÕES GERAIS: Resolução Sescoop/PR nº 42, de 13.10.2014 e Portaria 
Sescoop/PR nº 07/2021, de 07.05.2021 no site: www.paranacooperativo.coop.br ou e-mail: 
licitacao@sistemaocepar.coop.br

Assis Carlos Pacheco
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-
04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do 
Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 
10123584907, no qual figura como Fiduciante EWERTON PEREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob nº 288.724.158-37, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 05/08/2021, 
às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 354.778,38 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil 
Setecentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 62.145 do Registro de Imóveis da 9ª 
Circunscrição de Curitiba/PR, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: “Apartamento nº 21-D 
do pavimento segundo, integrante do Conjunto Habitacional Ary Saldanha da Cunha, Curitiba, na Rua Alberto Flores Bueno nº 
2.336, com a área privativa de 49,97m², área de uso comum de 11,04m² e uma área de estacionamento de 14,35m² as quais 
perfazem uma área correspondente ou global de 75,36m², que corresponde a uma fração ideal do solo de 0,027473. A vaga de 
estacionamento encontra-se localizada no pavimento térreo e a sua numeração de identificação confunde-se com a do 
apartamento a que pertence conjunto este construído sobre o lote de terreno “B” resultante da unificação dos lotes nºs 11, 12, 13 e 
14 da Quadra nº 117 da Planta Vila Bairro Alto, com a área de 2.000,00m², medindo 40,00m de frente para a Rua Alberico Flores 
Bueno, por 50,00m do lado direito de quem da rua olha, onde confronta com os lotes fiscais nºs 34.000; 8.000, 7.000 e 6.000; do 
lado esquerdo mede 50,00m e confronta com os lotes fiscais 35.000; 16.000; 17.000; 18.000 e 19.000, fechando na linha de fundos 
com 40,00m, onde confronta com o lote 37.000”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 17/08/2021, às 15h30min, no mesmo horário e 
local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 301.349,10 (Trezentos e Um Mil Trezentos 
e Quarenta e Nove Reais e Dez Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de 
até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em 
igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou 
necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos 
competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante 
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) 
adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda 
que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor 
total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O horário mencionado neste edital, 
no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. (BP 1399_02). K -14,15e16/07
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