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O problema não é de 

hoje. Um posto de ga-
solina abandonado no 

bairro Portão, em Curitiba, 
já deu dor de cabeça para os 
moradores e comerciantes da 
região há três anos, em 2019. 
Depois de ter sido limpo e re-
vitalizado, o posto abandona-

do virou, novamente, um pro-
blema para a população.

O posto fica na Rua Para-
naguá, na altura do número 
900, na esquina com a Aveni-
da Presidente Kennedy, e fun-
cionava com a bandeira da BR 
Distribuidora.

Em 2019, Ademir José Dias, 

que tem um escritório ao lado 
do posto, fez diversas denún-
cias sobre a situação do local. 
Ele se queixava do acúmulo 
de água parada e quantidade 
excessiva de lixo. Ontem, o 
mesmo comerciante voltou a 
reclamar dos mesmos buracos 
– eles haviam sido tapados 

com areia – que estão sendo 
focos de proliferação de den-
gue, muito lixo a céu aberto 
e das pessoas em situação de 
rua que permanecem no local 
para uso de drogas.

“Esses dependentes quí-
micos pernoitam ali e levam 
muitas sacolas de lixo. Pe-

gam os lixos da vizinhança e 
deixam o restante largado ali. 
Além disso, muitas pessoas fi-
cam com medo de passar pelo 
local, está complicado”, afir-
ma Dias.

Diante dos problemas, a 
vizinhança tem reclamado da 
situação pelo canal da prefei-
tura de Curitiba, o 156. Ade-
mir abriu duas solicitações 
no canal no dia 7 de maio: 
limpeza do terreno e acúmulo 
de água parada. Ambas ainda 
constam em andamento no 
aplicativo do 156.

E aí, prefeitura?
Segundo a prefeitura, por 

meio da Secretaria do Urbanis-
mo e Assuntos Metropolitanos 
(SMU), já houve um processo 
contra o proprietário do ponto 
em 2017. Como o posto foi re-
gularizado em 2019, o proces-
so foi arquivado.

Sobre as novas queixas, 
a prefeitura afirma que fará 
uma vistoria no local nos 
próximos dias e, caso as con-
dições do local estejam irre-
gulares, um novo processo 
será aberto contra o dono do 
posto.

A reportagem entrou em 
contato com a BR Distribui-
dora, mas não obteve resposta 
sobre a situação do posto até 
o momento de publicação da 
matéria.

Relembre os problemas de 
2019

Em 2019, os moradores e 
comerciantes da região regis-
traram chamados na prefei-
tura de Curitiba para que ve-
rificassem o local. Na época, 
a prefeitura explicou que já 
havia advertido e multado o 
proprietário por mais de uma 
vez. A última autuação foi em 
julho de 2019. Mas, como in-
formou a pasta, ocorreram 
outras autuações em março, 
maio e novembro de 2018. 
Também houve notificações 
para que tomassem providên-
cias em relação à vedação do 
espaço em janeiro, agosto e 
julho de 2019.

As multas geradas naquele 
ano somaram um valor em 
torno de R$ 4 mil, pelo local 
não estar vedado e limpo. Só 
em agosto de 2018, a multa foi 
de pouco mais de R$ 2 mil e o 
CNPJ da empresa, proprietá-
ria do imóvel, foi negativado.

No mesmo ano, o local foi 
limpo e as irregularidades fo-
ram resolvidas.

Posto em Curitiba volta a ficar abandonado e traz dor de cabeça a moradores.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 05/2022
Processo Administrativo nº 69/2022

“CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE BOXES E CABINES”
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através da Diretora de Compras, NADIME 
ABDALLAH DE OLIVEIRA, no uso das atribuições delegadas através do Decreto Municipal nº 
20.867/2020, torna público que fará realizar às 09:30 horas do dia 21 de julho de 2022, na sala 
de licitações da Diretoria de Compras, sito à Rua Getúlio Vargas, 900, procedimento licitatório na 
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MELHOR PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO, 
nos termos da Lei Municipal nº 5.088/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Lei 
Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes, com a finalidade de outorgar CONCESSÃO 
ONEROSA DE USO DE BOXES E CABINES SITUADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIOS 
AGUILAR SELHORTS, para a operação e exploração de atividades do ramo alimentício e venda 
de passagens rodoviárias, relacionados a seguir:

IMÓVEL ÁREA DO IMÓVEL VALOR 
AVALIADO DESTINAÇÃO

Lote 1: Box 1 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

43,08 m², sendo 19,09 m² de 
área da lanchonete e 24 m² para 
colocação das mesas

R$ 700,00 Ramo Alimentício

Lote 2: Box 2 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

20,61 m² de área R$ 700,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

Lote 3: Box 3 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

20,10 m² de área R$ 700,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

Lote 4: Box 4 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

34,28 m² de área R$ 1.200,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

Lote 5: Cabine 2 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

7,94 m² de área R$ 500,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

Lote 6: Cabine 3 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

16,60 m² de área R$ 700,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

Lote 7: Cabine 4 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

7,90 m² de área R$ 500,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

Lote 8: Cabine 5 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

7,94 m² de área R$ 500,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

Lote 9: Cabine 6 – 
Terminal Rodoviário 
Aguilar Selhorst

17,84 m² de área R$ 700,00
Vendas de 
P a s s a g e n s 
Rodoviárias

A documentação completa do edital correspondente estará disponível no endereço eletrônico: 
www.paranavai.pr.gov.br, portal da transparência, em “processos licitatórios”. Esclarecimentos 
poderão ser obtidos na Diretoria de Compras da Prefeitura do Município de Paranavaí, Estado 
do Paraná, sita à Rua Getúlio Vargas, 900, Centro, ou através do e-mail: compras@paranavai.
pr.gov.br ou pelo telefone (44) 3421-2323. Os Envelopes nº 01 – Documentos de Habilitação e nº 
02 - Proposta, deverão ser protocolados na Diretoria de Compras da Prefeitura do Município de 
Paranavaí, até às 09:00 horas do dia 21 de julho de 2022.
PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, ESTADO DO PARANÁ, EM 14 DE JUNHO DE 2022.

  NADIME ABDALLAH DE OLIVEIRA
Diretora de Compras

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

PRMAX COMÉRCIO DE ACUMULADORES LTDA, 
torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada - RLAS para COLETA E 
ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE BATERIAS USADAS, 
instalada na Rua General Potiguara, 1.428 Conjunto nº 11 no 
Bairro do Novo Mundo, na cidade de Curitiba-PR.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – 021/2022 – PREGÃO PRESENCIAL
Objeto: Aquisição de uniformes para os funcionários dos centros de treinamento 

agropecuário de Assis chateaubriand e Ibiporã, e para funcionárias da copa e limpeza 
da Sede do SENAR-PR, Tipo de Licitação: Menor Preço, Abertura: 27/06/2022 às 09:00 hrs. 

Retirada do Edital: R. Mal. Deodoro,450 – 16º andar, Ed. Mauricio Caillet - 
Fone:(41) 2106-0461 /2106-0422 /2106-0424 http://www.sistemafaep.org.br/senarpr/licitacoes  

Companhia Internacional de Logística S/A
 CNPJ 04.883.352/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Internacional de 
Logística S/A, a se reunirem em Assembléia Geral  Ordinária,  que será realizada 
no dia 30 de junho de 2.022, às 14:00 horas, em primeira convocação e na 
mesma data, às 14:30 horas, em segunda convocação, na sede da companhia 
localizada na BR 376, km 252, Gleba Barra Nova, Núcleo Três Bocas, na cidade 
de Apucarana, Estado do Paraná, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório
da administração e as demonstrações financeiras com as notas explicativas;
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos, nos termos do art. 27º do Estatuto Social;
c) eleger diretoria, nos termos do art. 11º do Estatuto Social;

Apucarana, 13 de junho de 2.022. 

Paulo Cesar M. Thibes Cordeiro 
Diretor Presidente

Companhia Internacional de Logística S/A 
CNPJ 04.883.352/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Internacional 
de Logística S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 30 de junho de 2.022, às 16:30 horas, em primeira 
convocação e na mesma data, às 17:00 horas, em segunda convocação, 
na sede da companhia localizada na BR 376, km 252, Gleba Barra Nova, 
Núcleo Três Bocas, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(1) alterar o art. 5º do Estatuto Social para aumentar o capital social;
(2) consolidar o Estatuto Social.

Apucarana, 13 de junho de 2.022.

 Paulo Cesar M. Thibes Cordeiro 
Diretor Presidente

EDITAL PRAZO 30 DIAS ÚTEIS 
Mariana Carvalho Pozenato Martins, agente delegada titular do Segundo Serviço de Registro de 
Imóveis de Curitiba, Estado do Paraná, 
Faz saber aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que se encontra para registro, 
na sede na Serventia, com endereço na Rua Carlos de Carvalho, 603, 10° andar, centro, nesta 
cidade de Curitiba, a Escritura Pública de Instituição de Bem de Família lavrada no Serviço de 
Notas do distrito de São Casemiro do Taboão, desta cidade em 31 de março de 2021, fls. 92/95, 
livro 1033-N, através da qual Carlos Alberto Stelle, CPF/MF 016.130.399-48, brasileiro, militar, 
divorciado, residente na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, nº 2415, apartamento 201, Bacacheri, 
nesta cidade, está instituindo em BEM DE FAMÍLIA o imóvel constituído pelo Apartamento 201, 
localizado no 2º andar ou 4° pavimento do Edifício Patrícia, situado na rua Avenida Prefeito 
Erasto Gaertner, nº 2415, nesta cidade, e objeto da matrícula 47.618, deste Serviço Registrai. O 
presente edital é expedido para cumprimento ao disposto no art. 261, Lei 6.015 de 1973. 
Ficam intimados os interessados para querendo, no prazo legal de 30 dias úteis, contados da 
publicação, impugnar o pedido de registro postulado. 
Decorridos trinta (30) dias úteis da publicação, em não havendo impugnação, será lançado o 
registro da instituição de bem de família conforme acima descrito, na matrícula mencionada (art. 
262, li, Lei 6.015 de 1973). (Protocolo 370.546).

Curitiba, 20 de maio de 2022.

CURITIBA - 2° SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
Mariana Carvalho Pozenato Martins -Oficial -CPF 008.419.589-47 Alameda Dr. 

Carlos de Carvalho, 603/10° andar  
Fone: 41 3024-0512 -Curitiba -Paraná CEP: 80.430180  

Horário das 08:30 às 17:00 hrs -Site: www.2ricuritiba.com.br 
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