
PEDÁGIO 
“GRÁTIS” DEVE 
MOVIMENTAR 
PRAIAS 

O verão do “pedágio 
grátis” no Paraná – 
pelo atraso na con-

cessão – e da pandemia 
em queda deve provocar 
no fim de ano um deslo-
camento em massa para 
as praias do Litoral do 
estado, apesar das dificul-
dades econômicas e das 
preocupações sanitárias 
com o vírus ainda em cir-
culação. Com isso, ressur-
ge a velha preocupação de 
falta d’água na alta tempo-
rada. No entanto, o temor 
das torneiras secas no 
Litoral não está tão atre-
lado à estiagem histórica 
que assola o estado, mas 
ao súbito aumento da de-
manda, até quatro vezes 
maior do que em períodos 
fora de temporada.

A prefeitura de Mati-
nhos afirma que não vê 
risco de faltar água por 
causa da crise hídrica no 
estado, visto que a cidade 
nem chegou a implantar 
rodízios de abastecimen-
to entre os moradores. Já 
a prefeitura de Guaratuba 
admitiu que há preocupa-
ção com um eventual de-
sabastecimento, mas não 
por culpa da crise hídrica. 
O vilão ainda é o mesmo 
dos anos anteriores: o au-
mento repentino no fluxo 
de turistas durante a tem-
porada de verão. Nesse 
período, o número de ha-
bitantes da cidade triplica.

Questionada, a Sane-
par não respondeu dire-
tamente sobre o risco de 
desabastecimento. No 
entanto, recorreu à mate-
mática para demonstrar 
que a pressão sobre o sis-
tema é grande e isso exige 
uso racional por parte de 
todos. Segundo a compa-
nhia, a produção média de 
água nas praias do Paraná, 
em períodos fora da tem-
porada, gira em torno de 
36,5 milhões de litros por 
dia. Em épocas de maior 
demanda, como na vira-
da do ano, por exemplo, 
pode chegar a 140 mi-
lhões de litros.

Assim, a empresa de 
saneamento reforça o 
apelo pelo consumo cons-
ciente. E pede para que os 
veranistas não lavem car-
ro nem calçada com água 
potável, além de desacon-
selhar o uso das piscinas 
infantis, um dos grandes 
vilões do desperdício.

Outros fatores que 
também contribuem para 
o consumo elevado, ob-
serva a Sanepar, são a 
alta taxa de ocupação dos 
imóveis na temporada e o 
fato de muitas residências 
terem caixas d’água pe-
quenas.

Maria Coelho
Especial para Gazeta do Povo

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO

1)  TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
2) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
3) EDITAL: Nº. 068/2021 
4) OBJETO: A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL 
COM EQUIPAMENTOS DE OXIGÊNIOTERAPIA (CILINDROS) FORNECIDOS 
EM COMODATO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS CONTÍNUOS E 
PERMANENTES DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE. 
5) VALOR MÁXIMO: R$ 280.500,00 (duzentos e oitenta mil e quinhentos 
reais). 
6) RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site 
oficial do Município de Guaratuba, na página www.portal.guaratuba.pr.gov.br. 
7)  INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
7.1) TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 18 de novembro de 2021 às 
13h30min; 
7.2) TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: Dia 18 de novembro de 2021, às 14h00min; 
7.3) INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 18 de novembro de 2021, às 
14h30min; 
8) O Município de Guaratuba utilizará o portal de Licitações da Caixa Econômica 
Federal (www.licitacoes.caixa.gov.br) para realização desta licitação, conforme 
Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes.
9) FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fone: (41) 3472-8576 WhatsApp/ 3472-8787
10) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF).

Guaratuba, 27 de outubro 2021. 
Silvana A. Diniz 

Pregoeira 

Autopista Litoral Sul S.A.
CNPJ/ME nº09.313.969/0001-97 – NIRE 41.300.074.623 – Companhia Aberta

Aviso aos Debenturistas
A Autopista Litoral Sul S.A. (“Emissora”) comunica à Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) e aos titulares das 
debentures de sua 9ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única da Espécie Quiro-
grafária (“Debenturistas”), nos termos do disposto na Cláusula 5.1 do Instrumento Particular de Escritura da 9ª Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única da Espécie Quirografária (“Escritura de Emissão”), 
que promoverá, em 16/11/2021, o Resgate Antecipado da totalidade das Debêntures em circulação, com o consequente 
cancelamento de tais Debêntures, mediante o pagamento do Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, 
acrescido da Remuneração devida e ainda não paga até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado, calculada nos 
termos da cláusula 5.1.3 da Escritura de Emissão. A Emissora, através de seu departamento de Relações com Investidores, 
está à disposição para eventuais esclarecimentos através dos canais abaixo: Telefone – (11) 3074-2460 | E-mail – ri@
arteris.com.br. São José dos Pinhais, 25/10/2021. Simone Borsato – Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

Súmula de Recebimento de Licença de Operação - LO

DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - EPP Cnpj 19.195.971/0001-62 torna público 
que recebeu do IAT – Instituto Água e Terra, em 
27/10/2017, Licença Ambiental de Operação – LO 
para distribuidora de medicamentos na Rua Valdomiro 
Valaski, 2432 bairro Guatupê, São José dos Pinhais/Pr.

Súmula de Pedido de Licença de Operação

Messer Gases Ltda., inscrita no CNPJ de nº 
60.619.202/0035-97, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba 
a Licença de Operação para fabricação de gases 
industriais situada à Rua Eduardo Sprada, N° 
6430, Cidade Industrial - Curitiba, PR.

Súmula de Concessão da Licença Prévia

Messer Gases Ltda., inscrita no CNPJ de nº 
60.619.202/0035-97, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba a 
Licença Prévia, válida até 29 de setembro de 2021 para 
fabricação de gases industriais situada à Rua Eduardo 
Sprada, N° 6430, Cidade Industrial - Curitiba, PR.

 EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
COMISSÃO GENERAL PLÍNIO

Objeto: Construção do Pavilhão 2º Pelotão de Comunicações na 15º 
Cia Com Mec, em Cascavel-PR. Valor Estimado da Contratação: R$ 
1.734.996,52. Entrega dos envelopes: Até às 8h15, do dia 11 de novembro 
de 2021. Sessão Pública: Às 9h, do dia 11 de novembro de 2021, na CRO 
5, na rua 31 de março, 3018, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR. Informações: 
(41) 3592-4130 ou www.gov.br/compras/pt-br/. Curitiba, PR, 28 de outubro 
de 2021. JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR – Tenente 
Coronel, Ordenador de Despesas da CRO 5.

AVISO DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 06/2021-CRO 5 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

 EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
COMISSÃO GENERAL PLÍNIO

Objeto: Reparação do Pavilhão da Companhia de Comando e Apoio 30º 
Batalhão de Infantaria Mecanizado – Apucarana/PR. Valor Estimado da 
Contratação: R$ 866.345,13. Entrega dos envelopes: até às 8h15, do dia 
16 de novembro de 2021. Sessão Pública: às 9h, do dia 16 de novembro de 
2021, na CRO 5, na rua 31 de março, 3018, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR. 
Informações: (41) 3592-4130 R 209 ou www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Curitiba, 28 de outubro de 2021. JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE MAGALHÃES 
JUNIOR – Tenente-Coronel, Ordenador de Despesas da CRO 5.

AVISO DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021-CRO 5 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

O Campus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
CNPJ 75.101.873/0002-70, situado na Av. Brasil, nº 4232 - Bairro 
Parque Independência, CEP 85.884-000, Medianeira/PR, convoca a 
empresa Abraserv Administradora Brasileira de Serviços Ltda, CNPJ 
10.805.776/0001-32, a apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis o 
atual endereço para contato e envio de correspondência, tendo em vista 
que, conforme informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
mudou-se do endereço Rua XV de Novembro, nº 3001 – Sala 02 – Centro, 
CEP 83.601-030, Campo Largo/PR. Informar pelo correio eletrônico 
mailto:dirplad-md@utfpr.edu.br ou mailto:gadir-md@utfpr.edu.br ou pelo 
telefone (45) 3240-8020 ou (45) 3240-8012.

CLAUDIO LEONES BAZZI
Diretor Geral

AVISO DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

CÂMPUS MEDIANEIRA

AVISO DE VENDA  

Edital de Leilão Público nº 3061/2021/1° LEILÃO e nº 3062/2021/2° LEILÃO  

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de 
Bens, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico 
e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, 
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.  
O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o 
presente aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, 31/10/2021 
até 09/11/2021, no primeiro leilão, e de 16/11/2021 até 25/11/2021, no segundo 
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AL, BA, 
CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RS e SC e no 
escritório da leiloeiro, Sr. Antonio Brasil II, no endereço abaixo: 
Rodovia BR 153, KM 17, DAIAG - Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74993-405, 
(62) 3250-1500/ 99679-7104 no horário de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 
12:00hs e das 13:30hs às 17:30hs (Site: www.leiloesbrasil.com.br) 
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis) 
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 10/11/2021, às 15:00 horas(horário de Brasília), 
e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 26/11/2021, às 
15:00 horas(horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no 
endereço www.leiloesbrasil.com.br 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEIÇÕES

A Associação dos Engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 
Paraná – AEDER – pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente inscrita 
no CNPJ sob nº 75.160.804/0001-57, registrada no 2º Ofício de Pessoas Jurídicas de Curitiba sob 
o nº 895, Livro A, localizada à rua José Veríssimo, n.º 163, nesta Capital, neste ato representada 
por seu Presidente JULIO CESAR VERCESI RUSSI, brasileiro, casado, servidor público estadual, 
portador da Cédula de Identidade nº 945.600-7/SPPR e do CPF/MF nº 309.429.349-20, vem por 
meio deste Edital, nos termos do artigo 60 do seu Estatuto Social, tornar público e convocar seus 
associados para o processo eleitoral de eleição da Diretoria Executiva, Conselhos e representante 
da AEDER junto ao CREA/PR. 

A eleição se dará no dia 07 de dezembro de 2021, na sede da AEDER, iniciando-se às 19 horas 
e findando às 20:30 horas. 

Nos termos do artigo 63 e seguintes do Estatuto Social, os associados interessados em se can-
didatar deverão inscrever suas chapas até o dia 07 de novembro de 2021, até as 20:30 horas, 
ou seja, 30 dias antes das eleições. No ato das inscrições devem ser observados os termos do 
Estatuto Social, nominando, qualificando e apresentando documentação pessoal de cada um dos 
integrantes da chapa, indicando-se, ainda, qual cargo/função cada um dos integrantes da chapa 
almeja concorrer. 

Torna-se público, outrossim, que a apuração dos votos será realizada no mesmo dia e local da 
eleição, imediatamente ao encerramento da votação. 

Eventuais impugnações ou pedidos de recontagem serão analisados no mesmo ato, nos termos 
do artigo 66 do Estatuto Social. 

Proclamado o resultado final, a nova diretoria será empossada em dia e horário que constará 
devidamente descrito na ata que será lavrada. 

JULIO CESAR VERCESI RUSSI 
Presidente da AEDER

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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