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DELIBERAÇÃO N° 001/2021 APPA-EP 

Protocolo nº: 16.646.574-5 

Interessado: Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA. 
Assunto: Licitação para arrendamento da área denominada PAR32, localizada 

dentro da poligonal do Porto de Paranaguá 

 

 

1. Em atendimento à sugestão da CLAP, determino a prorrogação do prazo da 

consulta nº 001/2020 para 04 de fevereiro de 2.021.  

2. Por analogia a Deliberação-DG nº 2/2021 da Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários e em observância ao Decreto Estadual nº 6.294 de 03 de dezembro de 

2020 que dispõe sobre as medidas de distanciamento social para enfrentamento da 

pandemia da COVID-19, estabeleço que a audiência pública presencial prevista no 
âmbito do Aviso de Audiência Pública nº 001/2020-APPA ocorrerá no modelo virtual 

no dia 4 de fevereiro de 2021, com início às 13h e término quando da manifestação 

do último credenciado, sendo 18h o horário limite para encerramento. 

3. Quanto a dinâmica da audiência pública virtual será a seguinte: 

a. Toda a sessão virtual será transmitida via streaming a toda a 

Internet, gravada e disponibilizada no canal da APPA no “Youtube”; 

b. Não é necessária inscrição para assistir a Audiência Pública; 

c. Os interessados em manifestar-se na audiência deverão se 

inscrever pelo aplicativo de mensagens “Whatsapp” no número (41) 

99189-7720. O período de inscrição será das 10h às 14h do dia 4 de 
fevereiro de 2021; 

d. Os interessados poderão enviar sua contribuição por vídeo, 

áudio ou até mesmo por escrito no “Whatsapp”; 

e. Os interessados também poderão se manifestar entrando na 

sala de reunião criada no aplicativo “ZOOM”. Para isso, no ato de 

inscrição, o interessado deverá se manifestar nesse sentido e 
encaminhar seu endereço eletrônico de login no “ZOOM” para ser 

convidado a entrar na sala na sua vez; e 
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f. Em caso de problemas computacionais para utilização da 

ferramenta “ZOOM" será realizada uma segunda tentativa de 

conexão ao final de todas as contribuições ou o interessado poderá 
encaminhar sua contribuição pelo “Whatsapp”. 

2. Ficam mantidas as demais disposições constantes no Aviso de Audiência 

Pública nº 01/2020-APPA. 

3. Publique -se no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Paraná e 
jornal de grande circulação local e nacional.  

  

Paranaguá, 14 de janeiro de 2021 
 

(Assinado eletronicamente) 

Luiz Fernando Garcia da Silva  
Diretor Presidente – APPA/PR 
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