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O Paraná tem, pelo 
menos, 355 obras muni-
cipais paralisadas. Juntas, 
elas somam um investi-
mento público superior 
a R$ 365 milhões (R$ 
365.736.370,65). A con-
clusão é de um levan-
tamento realizado pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-
-PR), divulgado na última 
quarta-feira.

As obras indicadas 
como paralisadas estão 
localizadas em 121 mu-
nicípios. De acordo com 
o TCE, são edificações 
(como escolas, creches, 
unidades básicas de saú-
de), obras de pavimenta-
ção, saneamento e ilumi-
nação pública.

“Além da depreciação 
física das construções, a 
paralisação compromete 
os serviços já executados 
e, o mais grave, priva a 
população dos benefícios 
desses investimentos”, 
afirma o coordenador-
-geral de Fiscalização do 
TCE, Cláudio Henrique 
de Castro.

Segundo os gestores 
municipais, os principais 
motivos da paralisação das 
obras, foram o descum-
primento das obrigações 
contratuais pelas empre-
sas contratadas (36%) e a 
necessidade de alterações 
em projetos ou na execu-
ção de serviços não pre-
vistos inicialmente (35%).

O levantamento apon-
tou ainda que, das obras 
paralisadas, 108 foram 
iniciadas há mais de dez 
anos. A mais antiga – uma 
escola no Jardim Primave-
ra, em Figueira – teve iní-
cio em 1993 e foi abando-
nada com menos de 35% 
dos serviços executados.

355

Obras paradas

DOR DE CABEÇA
Caminhão enrosca em fiação em avenida 

de Curitiba e causa congestionameto

Um caminhão acabou 
enroscando em fios 
de telefonia e pro-

vocou congestionamen-
to ontem pela manhã, na 
Avenida da Integração, no 
Bairro Alto, em Curitiba. 
A via é importante para a 
região, pois faz conexão 
entre a capital e Pinhais, 
na Região Metropolitana. 
Além de prejudicar o trân-
sito, os moradores estavam 
com receio de uma possível 
falta de luz ou, até mesmo, 

de uma explosão no trans-
formador.

Segundo relatos, os fios 
já estavam frouxos desde 
a tarde da última quarta-
-feira. Ontem pela manhã, 
o caminhão tentou passar 
pela rua, mas ficou com os 
cabos presos entre a cabi-
ne do motorista e a carre-
ta que transporta a carga. 
“Se arrebentar vai apagar 
o transformador, e aí todo 
mundo fica sem luz. Já teve 
um estouro”, avisou uma 

testemunha em mensagem 
enviada para a Tribuna.

A Copel foi informada 
da ocorrência e uma equi-
pe de emergência foi ao lo-
cal no início da tarde para 
recolocar os fios em uma 
posição segura, porém, os 
mesmos foram cortados e 
deixados na calçada. Um 
congestionamento se for-
mou na Avenida Integra-
ção que tem enorme fluxo 
de veículos durante todo o 
dia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 298/2021 – SMMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviços de engenharia 
para paisagismo urbano e serviços de conservação, limpeza e prevenção à 
pichação de monumentos, fontes e chafarizes em parques e bosques da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, no município de Curitiba.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTA: 22/11/2021 – 8h às 11h.
DATA/HORÁRIO ENVIO DE LANCES: 22/11/2021 – 11h05 às 11h30.
AS PROPOSTAS deverão ser encaminhadas via internet na data e horários 
determinados acima.
O EDITAL está à disposição dos interessados no Portal de Compras Eletrônicas 
do Município de Curitiba: www.e-compras.curitiba.pr.gov.br.
OS INTERESSADOS deverão observar as condições de participação e de 
apresentação da proposta de preço e dos lances descritas no sistema e-Compras 
Curitiba e no edital de embasamento.
Para a apresentação da(s) proposta(s) e do(s) lance(s), o interessado deverá estar 
cadastrado previamente no grupo: serviço de suporte a administração de prédios 
e áreas públicas; e subgrupo: serviços de conservação em logradouros públicos.
Curitiba, 05 de novembro de 2021.

Orlando Sarnowski Filho
Pregoeiro

Portaria nº. 23/2021 – SMMA

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

ERRATA I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021– PMG
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, designada pela Portaria 
nº 13.039/2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam 
se interessar:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO ASFÁLTICO 
USINADO A QUENTE, PREPARADO COM AGREGADOS PÉTREOS, 
CAP50/70 MODIFICADO POR ADITIVO RETARDADOR DE CURA, 
PARA APLICAÇÃO A FRIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
GUARATUBA.
ERRATA – ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO, DO VALOR 
CLÁUSULA 8.10 E TERMO REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL.
1- FICA ALTERADA A DATA DE REALIZAÇÃO:
TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 24 de novembro de 2021, até as 
08h00min (oito horas).
TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: Dia 24 de novembro de 2021, às 08h30min (oito horas e 
trinta minutos).
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 24 de novembro de 2021, às 
09h00min (nove horas)
Os arquivos referente ao processo estarão disponíveis no portal 
do município ( portal de Licitações da Caixa Econômica Federal (www.
licitacoes.caixa.gov.br).
FORMALIZAÇAO DE CONSULTAS:
E-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fax: (41) 3472-8576/3472-8787
Restam inalterados os demais itens, cláusulas e anexos do Edital em 
questão.

Guaratuba, 03 de novembro de 2021
Silvana A. Diniz

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 044/21

Objeto: Registro de Preços de serviços de recepcionistas e mestre de cerimônias 
para eventos na Seção Judiciária do Paraná em 2022.
Abertura: 18/11/2021, às 11h00.  P.A.: 0003584-41.2021.4.04.8003

Informações/cópias dos Editais: Av. Anita Garibaldi, 888, 7.º andar, das 13h00 às 
17h59; sites: www.jfpr.jus.br e www.comprasnet.gov.br; telefone: (41) 3210-1454; 
e-mail: edital@jfpr.jus.br

Marilei Berbert Padilha
Seção de Compras e Licitações

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANÁ
SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

OBJETO: A presente licitação tem por objeto: a escolha da proposta mais 
vantajosa para a Contratação da pessoa jurídica para READEQUAÇÃO 
FÍSICA, COM EXECUÇÃO DE PISO, PINTURAS, DESMONTAGEM DE 
PAREDES, READEQUAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFÔNICA no imóvel 
destinado à GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E PREVIDÊNCIA NO PARANÁ, situado na Rua Reinaldo Ribas 
Silveira, nºs 18 e 20, bairro Ronda, Ponta Grossa – PR, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 23 de novembro de 2021 às 09h30min. 
O Edital está disponível no site www.gov.br/compras/pt-br e encontra-se à 
disposição dos interessados para consulta, das 09h00min às 11h30min, e das 
13h30min às 17:00h, à Rua Marechal Deodoro, 555/11º andar – Centro – 
Curitiba/PR. Demais informações pelos telefones (41) 3320-8057/8058.

Curitiba, 05 de novembro de 2021
DULCINEIA KAZMIERCZAK
Presidente da CPL/SRA/PR

TOMADA DE PREÇOS SRA/PR Nº 02/2021

SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE GESTÃO 
CORPORATIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DE ADMINISTRAÇÃO NO 
ESTADO DO PARANÁ

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

SETOR DE LICITAÇÃO

LEILÃO DE VEÍCULOS

HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante JUCEPAR 
sob o n.°653, realizará no dia 05 de Novembro de 2021 leilão de bens apreendidos nas 
operações de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Curitiba – SETRAN; as 09:00h 
leilão de veículos CONSERVADOS; as 11:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis; as 
13:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis com Motor Inservível, todos na modalidade 
eletrônica/online e realizados no site www.vipleiloes.com. O edital em sua integra poderá ser 
retirado no site gratuitamente assim como a lista e visualizações completa dos lotes.      
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