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Zona Azul é instalada
em novo trecho
da rua Souza Naves
CMTU diz que estacionamento rotativo beneficiará
população que usa clínicas e hospitais na região; prefeitura
estuda implantação do sistema na Ayrton Senna
Pedro Marconi
Reportagem Local

O motorista que costuma passar pela rua Souza Naves, perto
de clínicas e hospitais, na área
central de Londrina, está encontrando uma novidade. Entrou
em funcionamento, nesta quinta-feira (25), o estacionamento
rotativo na via, no trecho entre a
rua Fernandes Camacho e a avenida Bandeirantes, ao lado do
hospital Mater Dei.
São 11 vagas que, de acordo
com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), atende uma demanda antiga dos usuários. “Vai melhorar
a possibilidade das pessoas que
vêm procurar essa região, principalmente as clínicas e hospitais. As pessoas terão oportunidade de encontrar a vaga para
estacionar, já que vai ter rotatividade. Até então, muitas pessoas chegavam mais cedo, estacionavam e só tiravam o veículo
depois das 18h”, destacou Sérgio Dalbem, diretor de Trânsito
da companhia.
Foi instalado um parquímetro no ponto, realocado de outra localidade, além da sinalização com placas, indicando
a presença da Zona Azul. “Os
funcionários que já atuam naquela região vão ser os responsáveis pelo trecho. Mesmo o
período máximo sendo de qua-

tro horas, entendemos que a
região é muito grande e têm
muitas pessoas que utilizam
os serviços naquele entorno”,
pontuou Wellington Marcatti,
coordenador da Zona Azul.
Uma lei municipal determina que fora do quadrilátero
central, como é o caso da Souza Naves, perto do Mater Dei,
a permanência máxima do motorista é de até quatro horas.
O estacionamento rotativo vai
funcionar de segunda a sextafeira, das 8h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h. Para utilizar, o condutor pode fazer a
aquisição de créditos no totem
eletrônico. A compra - inclusive nas modalidades débito e
crédito - também pode ser feita
diretamente com os monitores
e supervisores que trabalham
nas ruas.
Outra possibilidade é por
meio de um cartão de recarga que é comercializado pelos
atendentes. Já com o aplicativo “Estacione Legal” o motorista pode obter créditos por meio
de boleto bancário e pagamento on-line, com a possibilidade de recuperar o período pago
e eventualmente não utilizado.
“O aplicativo veio para ficar.
Temos cerca de 40 mil usuários
cadastrados e financeiramente
tem crescido a cada mês, até
pelas vantagens que oferece”,
avaliou Marcati.

AYRTON SENNA
Outro ponto que em breve
poderá contar com a Zona
Azul é a avenida Ayrton Senna, na região sul. Segundo o diretor de Trânsito da
CMTU, técnicos da companhia estão realizando um
estudo para avaliar a viabilidade de implementar o
serviço na via e o impacto que isso pode ter no entorno. Sérgio Dalbem afirmou que não existe um prazo para a finalização e divulgação desse documento.
“É uma região que cresceu
muito em pouco tempo, com
moradores e comércios tendo a falta de estacionamento.
Quem chega mais cedo deixa o carro quase o dia inteiro.
Na Ayrton Senna estamos na
fase de planejamento e pesquisa. Quando vai pesquisar
uma via que pretende instalar, tem que ver as vias adjacentes, uma vez que a concentração em determinando ponto, se coloca o rotativo, ela
pode simplesmente sair dali
e ir para outros locais próximos”, explicou.
Londrina tem atualmente
cerca de 2.460 vagas rotativas, distribuídas no quadrilátero central, região do Centro Cívico e na avenida Bandeirantes. A tarifa é de R$ 1,70 a hora
estacionada.
Roberto Custódio
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1275/2021
PROTOCOLO Nº 17.400.917-1
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual prestação de serviços continuados de impressão de Cadernos de Avaliação Diagnóstica PROVA
PARANÁ.
INTERESSADO: SEED
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento SEAB, em 23 de novembro de 2021.
ABERTURA: 13 de dezembro às 09:00hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: ww.administracao.pr.gov.br/Compras
e www.transparencia.pr.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº1487/2021
PROTOCOLO: 17.887.725-9
OBJETO: Aquisição de duas unidades do equipamento Espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) para o Laboratório de Química Forense da
Polícia Cientíﬁca do Paraná.
INTERESSADO: Polícia Cientíﬁca do Paraná.
Abertura: 09/12/2021 às 14h30min
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br ícone LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nº 1487/2021) e licitacoes-e do Banco do Brasil,
licitações por instituição, SESP, ID 905655 do Banco do Brasil
SESP, 26/11/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
1ª DEVOLUÇÃO DE PRAZO
Os interessados poderão acessar os editais nos sites: www.licitacoes-e.com.br e
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras e os autos do processo.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3260-6743
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 481/2021 – SESA – Aquisição de INSTRUMENTAIS
PARA NEUROCIRURGIA para atender a demanda do Hospital de Reabilitação.
ABERTURA: 10/12/2021 às 09:00 horas – VALOR MÁXIMO: R$ 1.044.750,76
Protocolo:17.036.497-0, Autorização do Secretário de Estado da Saúde em
10/11/2021. Identiﬁcador no www.licitacoes-e.com.br nº 910059; identiﬁcador no
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras (GMS) nº 481/2021.
Curitiba, 26 de novembro de 2021.
Coordenadoria de Licitações
Caetano da Rocha

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº1539/2021
PROTOCOLO: 18.111.600-5
OBJETO: Aquisição de Equipos, sonda de aspiração sistema fechado e azul
metileno
INTERESSADO: Hospital Militar do Paraná.
Abertura: 09/12/2021 às 10h00min
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br ícone
LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO (nº 1539/2021) e licitacoes-e do Banco
do Brasil, licitações por instituição, SESP, ID 909769 do Banco do Brasil
SESP, 26/11/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.
PROTOCOLO Nº 18.311.156-6
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – (ID 910089) – (GMS 1742)
OBJETO: Aquisição de 4.700 sacos de 50 kg, de adubos químico NPK,
na formulação 20-05-20, para atender demandas da SEAB, em apoio a
Sericicultura, conforme quantidades e especiﬁcações descritas no Termo
de Referência - Anexo I do Edital.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/12/2021, às 10h00.
DATA E HORA DA DISPUTA: 09/12/2021, às 10h30.
VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 1.999.850,00
AUTORIZAÇÃO: Secretário da Agricultura: 24/11/2021.
INFORMAÇÕES: Rua dos Funcionários nº 1559, Bairro Cabral, CEP
80.035-050-Curitiba-PR., telefones (41) 3313-4112 e fax (41) 3313-4076,
Email: licitacao@seab.pr.gov.br
OBSERVAÇÃO: O Edital do Pregão Eletrônico estará disponível no
PORTAL ELETRÔNICO do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br
Curitiba, 25 de de 2021
ELISETE JURASZEK SOURIENT - Pregoeiro(a)/SEAB.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

Estacionamento rotativo chega em trecho da Souza Naves entre a rua
Fernandes Camacho e a avenida Bandeirantes, ao lado do hospital Mater Dei

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
1653/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigenoterapia e sistema de anestesia para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$
153.816,54. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 26/11/2021 até às
09:00h do dia 08/12/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
08/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
1725/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Contratação de empresa especializada em
vigilância armada e não armada para consumo frequente no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 1.340.654,88. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 26/11/2021 até às 09:00h do dia 08/12/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 08/12/2021, 09:00h.
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
1728/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de Absorvente e fraldas para consumo frequente no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado: R$ 350.611,97. Recebimento das propostas: Das 09:00h do dia 26/11/2021 até às 09:00h do dia 08/12/2021.
Abertura das propostas e recebimento dos lances: 08/12/2021, 09:00h. O edital e
demais informações encontram-se à disposição dos interessados junto à Com. de Licitação do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou ainda nas home-pages www.unioeste.
br/huop, www.comprasparana.pr.gov.br ou www.comprasnet.gov.br em conformidade
com o Dec. Est. n.º 2452, de 07/01/04. Cascavel, 25/11/2021.
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