
O modelo do rodízio no 
abastecimento de água da 
Região Metropolitana de 
Curitiba vai mudar a partir 
de segunda-feira e passa a 
ser de 60 horas com abas-
tecimento, por até 36 horas 
com a suspensão do forne-
cimento de água. Nesse mo-
delo, segundo a Sanepar, a 
população é abastecida por 
24 horas a mais do que na 
programação anterior. Os 
bairros serão divididos em 
quatro grupos, com cerca de 
980 mil pessoas em cada.

A medida, ontem, foi 
permitida porque o índice 
do Sistema de Abasteci-
mento Integrado de Curiti-
ba e Região Metropolitana 
(SAIC) chegou a 68,05%. 
Além disso, a Sanepar tam-
bém levou em considera-
ção a conclusão, nesta se-
mana, de obras em Curitiba 
que ampliam a infraestru-
tura de reservação e distri-
buição de água tratada.

A Rua Amauri Lange 
Silvério, nas proximidades 
da Cruz do Pilarzinho, fi-
cará bloqueada durante o 
fim de semana e feriado de 
Proclamação da Repúbli-
ca (de 13 a 15) devido ao 
avanço das obras na região.  
A interrupção na passagem 
será aplicada no trecho de 
uma quadra, entre as ruas 
Alexandre Von Humboldt 
e Raposo Tavares, e valerá 
para veículos de pequeno 
porte, no período das 9h às 
17h, nos três dias.

Ônibus e veículos de 
grande porte serão auto-
rizados a passar pela área 
em obras, que agora inclui 
a necessidade de trabalhos 
de escavação, em um tre-
cho de 50 metros da Rua 
Amauri Lange Silvério. Os 
veículos que chegarem até 
o ponto em obras conta-
rão com agentes da Supe-
rintendência de Trânsito 
(Setran) para fazer os des-
vios necessários. 

O caminho alternativo 
a quem estiver na região 
é pela Rua Alexandre Von 
Humboldt (à direita). A 
partir dali o motorista deve 
virar na primeira via à es-
querda, que é a Rua Ante-
nor Guimarães (paralela à 
Rua Amauri Lange Silvé-
rio) e que permite sentido 
duplo de circulação aos 
veículos. O primeiro cru-
zamento já será com a Rua 
Raposo Tavares, por onde 
o motorista pode voltar ao 
caminho habitual. 
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SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
COMBUSTIVEIS DO ESTADO DO PARANA – SICOMPAR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

O Presidente do Sindicato das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis do Estado do Paraná - SICOMPAR, CNPJ 
13.968.629/0001-71, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto da Entidade, convoca os membros 
do Conselho de Representantes para Assembleia Geral 
Extraordinária, que se dará de forma virtual, através do aplicativo 
Zoom, em conformidade com a lei vigente, a ser realizada no 
dia 26/11/2021, através do link disponibilizado pela entidade, às 
10:00h, em primeira convocação, e em segunda convocação às 
10:30h, com a presença da maioria dos Associados em condições 
de votar, nos termos do seu estatuto, a fim de deliberar sobre: 1) 
Reforma do Estatuto Social; 2) Consolidação e Uniformização do 
Estatuto Social para manutenção no SICOMÉRCIO, nos termos 
das Resoluções CR CNC nº 34/2019 e 47/2019, e c) Assuntos 
correlatos de interesse da categoria. 

Curitiba/PR, 11 de novembro de 2021. 

TERCIO BREDA 
Presidente

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
1)  TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
2)  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
3)  EDITAL: Nº. 072/2021
OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES E 
CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES EM 
EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
E PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
VALOR MÁXIMO: R$ 263.587,00 (duzentos e sessenta e três mil, quinhentos 
e oitenta e sete reais).
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. 
4)  INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
7.1) TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 30 de novembro de 2021 às 
08h00min;
7.2) TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO: Dia 30 de novembro de 2021, às 08h30min;
7.3) INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 30 de novembro de 2021, às 
09h30min;
5) 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.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: E-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br
Fone: (41) 3472-8576 WhatsApp/ 3472-8787
6) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF).

Guaratuba, 11 de novembro 2021.
Silvana A. Diniz

Pregoeira

 

República Federativa do Brasil 
REGISTRO DE IMÓVEIS da 9ª CIRCUNSCRIÇÃO 
ESTADO DO PARANÁ- COMARCA DE CURITIBA 

Rua Voluntários da Pátria, 475 - Fone: 3233-6168  
Ed ASA 5º Andar - Sala 505-A

EDITAL 
Dr. Astrogildo Gobbo, Oficial Titular do Nono Serviço de Registro de Imóveis 
da Comarca de Curitiba-PR, a pedido da COOPERATIVA DE CREDITO 
POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS 
GERAIS PR/SP, credora fiduciária do Contrato de Financiamento Imobiliário 
com garantia de Alienação Fiduciária nº B92034817-1, firmado na cidade de 
Colombo-PR, em data de 12/12/2019, registrado sob nº 07 e averbação nº 
08, na matrícula nº 53.029, desta Serventia Registrai, INTIMA, EDITORA 
E FOMENTO MERCANTIL SABER LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 
77.389.740/0001-96, na pessoa de seu representado legal, para que no 
prazo de quinze (15) dias corridos, contados da data da última publicação do 
presente edital, compareça na sede do 9° Serviço de Registro de Imóveis 
desta Comarca, com endereço na Rua Voluntários da Pátria nº 475, Conj. 
505-A, Edifício Asa, Bairro Centro, Curitiba-PR, ou diretamente perante 
a credora fiduciária, para efetuar o pagamento relativo aos encargos 
e parcela nº 20, vencida em 16/07/2021, sendo que o valor em atraso, 
·atualizado até a data de 16/07/2021, corresponde a R$ 42.291,21, o qual 
está sujeito à atualização monetária e juros de mora até a data do efetivo 
pagamento, além das parcelas, despesas de cobrança e demais encargos 
que recaírem no período acima mencionado. O presente edital é publicado 
em atendimento ao contido no § 4° do Art. 26 da Lei Federal 9.514 de 
20/11/1997 e será publicado três dias consecutivos, sendo que após a última 
publicação e transcorrido o prazo acima, e não tendo a intimada efetuado o 
pagamento do saldo devedor, será promovido o registro da consolidação da 
propriedade e a conseqüente transferência do domínio em nome da citada 
credora, a requerimento da mesma, conforme previsão no §7° do Artigo 26 a 
Lei Federal nº 9.514 de 20/11/1997.

Curitiba, 10 de novembro de 2021.
Oficial Registrador

A Oi S.A. e Oi Móvel S.A., Em Recuperação Judicial, em cumprimento ao Despacho Decisório 
n.º 363/2017/SEI/CPRP/SCP, proferido pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL nos autos do Processo nº 53508.003778/2016-00, vem a público, substitutivamente 
à Empresa de Telefonia Multiusuário Ltda., notifi car aos usuários desta que a partir do dia 24/11/2021, 
as chamadas originadas na rede desta e destinadas à rede da Oi S.A. e Oi Móvel S.A. estão 
temporariamente suspensas por motivos de ordem regulatória e serão restabelecidas tão logo sejam 
dirimidos os problemas identifi cados.

Comunicado oi aos clientes

AVISO DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021 – Sistema de Registro de Preços 
– Aquisição de medicamentos com entregas parceladas.
Abertura: 26/11/2021 às 08:00h
VALOR MÁXIMO: R$ 3.848.402,00
Autorização: Aquiles Takeda Filho – Presidente do Conselho 
Deliberativo do Consórcio. Data da Autorização: 10/11/2021
Edital na íntegra nos endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e 
www.consorcioparanasaude.com.br
Endereço eletrônico do local da disputa: www.licitacoes-e.com.br 
Informações: Rua Emiliano Perneta, 822 – conjunto 402 – Centro – 
Curitiba – Paraná. Fone: (41) 3324-8944.

Julio Cezar Woehl – Pregoeiro

JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 79.336.905/0001-97

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas de JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no 
dia 30 de novembro de 2021, primeira convocação às 10:00 horas e em segunda 
convocação às 11:00 horas, na sede social à Rua Baltazar Carrasco dos Reis, nº 
1.472, na cidade de Curitiba, Paraná, para deliberarem a seguinte ordem do dia: A) 
Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; B) Outros assuntos de interesse 
social.

Curitiba-PR, 10 de Novembro de 2021.
JOSÉ MALUCELLI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

______________________________
HAROLD MALUCELLI

Diretor Superintendente

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 21/2021
OBJETO: Aquisição parcelada, por meio de Registro de Preços, de mini desktops 
padrão e de alto desempenho, notebooks, monitores e ecossistemas de trabalho 
compartilhado (docking stations), conforme requisitos técnicos constantes do 
Termo de Referência (Anexo 1 do Edital).
VALOR TOTAL ESTIMADO: ITENS 1 a 10 – R$ 8.149.270,00.
DATA DE ABERTURA: 26 de novembro de 2021, às 10h00min, no endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br
O Edital pode ser obtido no site www.tce.pr.gov.br, menu Transparência – 
Licitações do TCE e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Outras 
informações pelo e-mail licitacoes@tce.pr.gov.br

ASSOCIAÇÃO DA VILA MILITAR
Rua Santo Antônio, 100 - fone: (41) 3075-8200

CEP: 80230-120  –  Curitiba  -  Paraná  
e-mail: avm@avmpmpr.org.br  -  www.avmpmpr.org.br

CONSELHO DELIBERATIVO 
EDITAL No. 002/2021 -CD/AVM 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso da sua competência prevista no Art. 11, §1º. e 
Art. 13, §2º., do Estatuto da AVM, CONVOCA os Senhores Membros para reunião da Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em data de 15 de dezembro de 2021 (quarta-feira), com início 
previsto para as 15:00h, em 1ª Convocação e às 15:30h, em 2ª Convocação, através da plataforma 
digital Zoom Meetings, para a discussão e deliberação dos seguintes assuntos:
• Proposta de alteração do Estatuto da Associação da Vila Militar -AVM.
• Nos termos do Art. 50, do Estatuto da AVM, fixação de novos valores das mensalidades 
para cada posto e graduação dos associados para o exercício de 2022.
• Preenchimento da função de Vice-Presidente da AVM.
• Preenchimento da função Primeiro Secretário da AVM.

Edital de Convocação 03/2021                     Curitiba, 11 de outubro de 2021

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Estaduais 
dos Serviços de Saúde e Previdência do Paraná – SINDSAÚDE PR - no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca as/os servidoras/es 
da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, filiadas/os ao SindSaúde-
PR, para participarem da Assembléia Geral Ordinária do SindSaúde-PR. 
A assembléia se realizará no dia 23 de outubro de 2021, às 08:00 horas 
em primeira convocação, e às 08:30 horas em segunda convocação, no 
endereço virtual www.assembleia.sindsaudepr.org.br com discussão 
e aprovação acerca a seguinte ordem do dia: a)Balanço financeiro, 
patrimonial geral e previsão orçamentária; b)Apresentação do relatório geral 
de atividades políticas e sindicais; c)Definição de pauta de reivindicação do 
processo de negociação; d) aquisição de sede; e) recomposição da direção

Atenciosamente,

Olga Estefania Duarte Gomes Pereira
Coordenadora Geral

Edital de Convocação 04/2021                     Curitiba, 12 de novembro de 2021
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Estaduais 
dos Serviços de Saúde e Previdência do Paraná - SINDSAÚDE PR - no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca as/os servidoras/
es da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, filiadas/os ao SindSaúde-
PR, para participarem da Assembleia Geral Ordinária do SindSaúde-PR. A 
assembleia se realizará de forma híbrida, virtual e presencial, no dia 27 de 
novembro de 2021, às 08:00 horas em primeira convocação, e às 08:30 
horas em segunda convocação. Na modalidade virtual ocorrerá no endereço                                                                               
www.assembleia.sindsaudepr.org e na modalidade presencial no endereço 
Av. Iguaçu 880, Bairro Centro, Curitiba. Para o modo presencial devem ser 
realizadas inscrições até o dia 19 de novembro, para organização do transporte 
e da infraestrutura no local, com discussão e aprovação acerca a seguinte 
ordem do dia: a) Recomposição da direção estadual b) Balanço financeiro, 
patrimonial geral e previsão orçamentária; c) Apresentação do relatório geral 
de atividades políticas e sindicais; d) Definição de pauta de reivindicação do 
processo de negociação; e) Discussão e aprovação do Regimento Interno.
Poderão ter acesso presencial ao local da assembleia as pessoas que 
apresentem teste negativo realizado até 48horas antes do início da assembleia 
ou à comprovação de esquema vacinai da COVID-19 
Atenciosamente,

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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