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A crise de compo-
nentes na indús-
tria automobilísti-

ca no mesmo momento 
em que a vacinação con-
tra a covid-19 avança 
deve zerar os estoques 
das locadoras de veículos 
neste fim de ano. CEO 
da curitibana Rentcars, 
uma das maiores plata-
formas de aluguel de car-
ros no mundo, Francisco 
Millarch afirma que “vai 
faltar carro” nos próxi-
mos meses, que são os de 
maior procura por este 
tipo de serviço.

“Historicamente sem-
pre faltava um pouqui-
nho. Nos últimos anos 
pré-pandemia as locado-
ras conseguiram aumen-
tar muito suas frotas e 
equacionar o mercado. 
Mas, no fim ano passado, 
já teve falta”, relembra 
Millarch, que comanda 
uma empresa criada e se-
diada no Paraná.

Para ele, o cenário de 
recuperação da pandemia 
tem levado a uma alta nas 
locações, mas a indús-
tria automobilística não 
consegue acompanhar a 
retomada. Há uma crise 
mundial no fornecimento 
de diversos componentes 
para as montadoras, mas 
sobretudo de chips.

“As locadoras de auto-
móveis continuaram com 
a venda de seus carros se-
minovos. Geralmente elas 
mantêm os carros por 12 
meses. Elas começaram a 
vender esses carros para 
ter caixa, mas as monta-
doras não conseguiram 
mais entregar, por causa 
do problema nas linhas 
de fornecimento chinesas 
de semicondutores. Isso 
está persistindo. No ano 
passado se falava que no 
fim de 2021 estaria resol-
vido; no início deste ano 
falavam em 2022 e agora 
já estão falando em 2023”, 
diz o CEO da Rentcars.

“Hoje sobra cliente. 
Sobretudo agora, que está 
tendo um boom enorme. 
Todo mundo está louco 
para viajar depois de um 
ano e meio trancado. Mas 
falta carro nas locadoras 
porque elas não conse-
guem comprar”, indica.

O descompasso entre 
oferta e demanda não 
deve, no entanto, mexer 
nos números da empre-
sa. É que com a falta de 
carros, as locadoras estão 
aumentando os preços da 
locação. Pelos números 
da Rentcars, o aluguel de 
carros no Brasil estava, 
na semana passada, 120% 
mais caro do que no ano 
passado e 150% mais 
caro do que em 2019. 

Carlos Coelho
Gazeta do Povo
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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 para Registro de Preços: nº 037/2021
PROTOCOLO: nº 15044-97.2021

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 895381

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças 
de Windows Server Datacenter, serviços de migração de Windows Server Active 
Directory e suporte técnico especializado, conforme especificações e exigências 
constantes no Termo de Referência.   

DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 10/11/2021, às 10h00, no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 25/10/2021 até 
às 09h30 do dia 10/11/2021, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 700.399,55 
(setecentos mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
das 17h30min do dia 25/10/2021, 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-
4340 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.4490.4006 - Aquisição de Softwares 
de Aplicação.

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 22 de Outubro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná – 
COSEMS-PR, inscrito no CNPJ nº 03.138.064/0001-41, com sede na 
Avenida João Gualberto, 1342, sala 811, Alto da Glória – Curitiba, 
Paraná, CEP 80.030-001, com fulcro nos art. 11º, § 4º do Estatuto 
do Conselho, vem por meio deste, convocar os membros Associados 
do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 
Paraná, para Assembleia Geral Ordinária a qual será realizada 
simultaneamente de modo virtual, com a seguinte Pauta: 
- Abertura da Assembleia; 
- Eleição para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do COSEMS/PR. 
1 – DATA E HORÁRIO: Dia 11 de novembro de 2021, a Assembleia 
se instalará com quórum de 50% dos associados em primeira 
convocação às 09h00 e em segunda convocação às 09h30 com 
qualquer número de associados, conforme art. 11, § 3º do estatuto. 
2 - ORDEM DO DIA: Votação das chapas inscritas para integrarem 
a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do Cosems/PR referente ao 
biênio 2021/2023. 
3 – DOS INTERESSADOS: Por se tratar de Assembleia exclusiva 
aos membros Associados do Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado do Paraná, são convocados os Secretários 
e Secretárias Municipais de Saúde ou detentores de funções 
equivalentes, desde que estejam adimplentes com o pagamento 
da contribuição de representação institucional no art. 3º, inciso I, do 
Estatuto. 
Segue link de acesso: 
https://conasems-br.zoom.us/j/84185808409?pwd=Q0FZZ3VBcU10Z
VRhcUEvakh3dW1Mdz09 

Curitiba, 25 de outubro de 2021.

Ivoliciano Leonarchik 
Presidente – COSEMS PR

     ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL   
               AGROPECUÁRIA NO ESTADO DO PARANÁ 

 CNPJ/MF 06.240.551/0001-09 FUNDADA - 29/08/2003  
        RUA SANTO EMÍLIO, 56 - SANTA LUZIA – PONTA GROSSA/PR, 

CEP – 84063-260, TEL (42)3239-9508, (42) 9106-0610, 
E-mail: ateffapr@anteffa.org.br, ateffapr@hotmail.com

DELEGACIAS REGIONAIS:  
CASTRO – CURITIBA – LONDRINA – MARINGÁ - PARANAVAÍ – PALMAS - PONTA -

GROSSA  – TOLEDO – UMUARAMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária - ATEFFA-PR

O Presidente da Associação dos Técnicos de Fiscalização Federal 
Agropecuária no Estado do Paraná, ATEFFA-PR - no uso de suas 
atribuições estatutárias estabelecidas nos Artigos 37 Item II e IV 
atendendo ao disposto no Artigo 21 Item II e em consonância com o – 
Capítulo V Seção I – “Da Assembleia Geral”, e também, considerado 
o Decreto Estadual 8178/2021 de 30 de julho de 2021 (medidas de 
enfrentamento da COVID), resolve:

Convocar os Delegados Regionais, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Associados 
para participar de uma Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 20 de novembro 
de 2021 por meio de videoconferência, no auditório virtual da ATEFFA-PR.
A ser iniciada em primeira convocação às 9:00 (nove) horas com a presença da 51 
% (cinquenta e um por cento), (maioria absoluta) da média ponderada milesimal, dos 
associados, em dia com suas obrigações estatutárias representados pelos respectivos 
Delegados Regionais e em segunda convocação após o intervalo de, pelo menos 
30 (trinta) minutos da primeira, com qualquer número de Delegados Regionais para 
deliberar sobre o seguinte:

1. Prestação de contas do exercício 2020/2021;
2. Eleições e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ATEFFA/PR. 
Triênio 2021/2024:

OSERVAÇÕES: Para compor chapa e concorrer às eleições da ATEFFA/PR para o Triênio 
2015/2018, o associado deverá cumprir o disposto no Estatuto da ATEFFA/PR, ou seja:

a. Ser sócio efetivo pertencente a um dos cargos representados pela ATEFFA-PR:
Agente de Inspeção Sanitária e Industrial Produtos de Origem Animal, Agente de
Atividades Agropecuária, Técnico de Laboratório, Auxiliar de Laboratório e Auxiliar
Operacional em Agropecuária; (Ativo ou inativo);
b. Estar em dia com as mensalidades da ATEFFA/PR;
c. Apresentar Requerimento de inscrição da chapa até o dia 13/11/2021, assinado 
pelo candidato a Presidente da Chapa com a nominada completa de todos os cargos 
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, elencados conforme exposto no Estatuto;

Afim de facilitar a participação, pede-se ao associado, que promova a instalação do 
aplicativo Google Meet. (Gratuito) com antecedência, em notebook e computadores, de 
forma preferencial, ou em Smartphones, lembrando que algumas versões de sistemas 
operacionais mais antigas destes, não conseguem acesso a esta plataforma.
Também se pede que os associados forneçam a esta diretoria, através dos Delegados 
Regionais, informações de Nome, CPF, data de nascimento e Endereço completo, e 
e-mail, para que possamos efetuar os registros legais necessários.

Publique-se e cumpra-se,
Ponta Grossa-PR 20 de Outubro de 2021.

Marcos Antonio do Carmo.
Presidente da ATEFFA-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

1° OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
EMILIO DAL ONGARO CORDEIRO

OFICIAL

Rua Barão do Cero Azul, n° 590- Fone-(41) 3382-1266-CEP:83005-430
São José dos PInhais-PR

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS
EMILIO DAL ONGARO CORDEIRO - OFICIAL DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FAZ SABER 
A ISMÊNIA MARÇALLO CAMARGO - CPF: 529.054.389-91, que tramita perante 
este Oficio, procedimento de Retificação Administrativa protocolado sob n°. 231405 
em data de 19/08/2021, a pedido do requerente NELSON STALL, proprietário 
da parte ideal de 21.614,00m² dentro do imóvel matriculado sob n° 17.402, com 
sua atual descrição: Um terreno rural sito no lugar denominado PURGATÓRIO, 
deste município, com área de 400 (quatrocentos) alqueires dentro das seguintes 
características: “principiando num marco de madeira de lei, marco n.l, fincado na 
cabeceira do rio Purgatório, segue dividindo com José Rocha e Antonio Scarante nos 
seguintes rumos e distancias: NE 41°)28’ com 177,00 ms. marco n.2; SE 74º 25’ com 
24,00 ms. marco n.3; NE 29°31’ com 301,00ms. marco n4; NE 51° 37’ com 159,00 
ms. marco n.5; NE 50°18’ com 223,00 ms. marco n.6; NE 47°58’ com 669,00 ms. 
marco n.7e NE 53°10’ com 464,00 ms. marco n.8. Dai segue dividindo com Gravina, 
no rumo SE 74°19” por 1540,00 ms. até encontrar o marco n9, fincado na margem 
direita de um arroio, que é afuente do Rio Pequeno. Agora descendo por este arroio 
por 1.264,00 ms. até encontrar o marco n.10, fincado na confluência do acima 
mencionado arroio e o Rio Pequeno, de onde segue agora descendo o Rio Pequeno 
por 4.230,00 ms, e dividindo com Pedro Alipio Alves de Camargo, até ela digo, até 
alcançar o marco n.II, fincado na margem direita do Rio Pequeno, na altura que este 
é atravessado pela BR 277- Deste marco continua descendo o Rio Pequeno por 
mais -302,00 ms. até encontrar o marco n.12, fincado na margem direita do referido 
rio; deste marco, ainda descendo o Rio Pequeno, numa distancia de 1.150,00 ms. 
até encontrar o marco n.21, fincado na barra dos Rios Pequeno e Purgatório. Deste 
marco, subindo o rio Purgatório numa distância de 864,00 mts. até encontrar a BR 
277 e mais 3.418,00 ms. até encontrar o marco n.l, ponto de partida desta descrição. 
Obs: as confrontações são fornecidas, pelos proprietários, nos termos do Prov.260. 
art.21 §1° de 16.12.75 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, os 
quais declaram assumir inteira responsabilidade pelo suprimento das omissões 
havidas nos registros aquisitivos, conforme requerimentos que ficam arquivados em 
Cartório. Deserição proposta (retificada): Imóvel Rural com 2,1618 Ha localizado 
na BR 277, Km 57,5. Inicia-se a descrição deste perimetro no vértice V-0580, de 
coordenadas N 7.172.672,89m e E 701.094,10m; deste segue confrontando com 
a área espóio de ISMÊNIA MARÇALLO CAMARGO, CPF: 529.054.389-91, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 125° 46 e 67,90 m até o vértice DLV-V-0581, 
de coordenadas N 7.172.632,37 e E 701.148,57m; deste segue confrontando com 
a parte ideal da Matricula 17.402 de propriedadede ANDREA PIRES MULLER, 
CPE: 535.867.009-20, com os seguintes azimutes e distincias: 189°00” e 40,51 
m até o vértice DLV-M-0708, de coordenadas N 7.172.282,88 e E 701141,63m; 
189º00’ e 314,26 m até o vértice DLV-M-0596, de coordenadas N 7.172.282,88m 
e E 701.087,78m deste segue confrontando conm RUA DAS MARGARIDAS e os 
lindeiros da margem oposta ADOLFO LUIZ PAIM MENDES CPE: 445.766.920-20 E 
GILDETE GOMES PAIM MENDES CPR: 588.617.189-49 com o azimute de 297°35 
e distîncia de 62,81 m até o vértice DLV-M-0718, de ocoordenadas N 7.172.312,80m 
e N 701.032,56m deste segue confrontando coma parte ideal da Matricula 17.402 
de propriedade de NELSON LUIS LOPES FONTANA CPF: 021.746.539-07 com os 
seguintes azimutes e distâncias: 08°49” e 235,72 m até o vértice DLV-M-0711, de 
coordenadas N 7.172.545,11m e E 701.072,26m; 08°49” e 129,63 m até o vértice 
DLV-V-O580, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasikeiro e encontram-
se representadas no Sstema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 51900, 
FUSO-22, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perimetro foam calculados no plano de projeção UTM. Assim, fica V.S. 
NTIMADO, NA QUALIDADE DE CONFRONTANTE”, para se manifestar no prazo 
de QUINZE (15) dias sobre o pedido de retificação administrativa. (Presumindo-se 
sua “concordância” com a retificação pleiteada se não impugná-la nesse prazo art 
650-CN).

São José dos Pinhais (PR), 11 de outubro de 2021.

Emilio Dal Ongaro Cordeiro
Oficial

Leila T. Cim Pereira
Escrevente
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