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SERVIÇO DE 
INTERNET 
POR 
SATÉLITE

A Starlink, serviço de
internet via satéli-
te da SpaceX, uma

das empresas do mul-
tibilionário Elon Musk,
criador da fabricante de
veículos elétricos Tesla,
pode estar disponível em
Curitiba a partir do final
de 2021 e está aceitando
reservas de consumido-
res em potencial. Pelo
menos é isso que indica
o próprio site da Starlink,
quando a reportagem da
Tribuna pesquisou um
endereço de Curitiba, on-
tem pela manhã.

O endereço citado na
pesquisa foi o da Tribu-
na, na Avenida Victor
Ferreira do Amaral, no
bairro Tarumã, em Curi-
tiba. Segundo a empre-
sa, “a Starlink tem como
alvo a cobertura de sua
área no final de 2021. A
disponibilidade da inter-
net beta (em testes) é
limitada a consumidores
em potencial e os pedi-
dos serão por ordem de
chegada”, diz a empresa.

O valor para ter a in-
ternet ultra-rápida de
Elon Musk é salgado.
Segundo a empresa, são
US$ 99 por mês, o que
equivale a cerca de R$
537, segundo cotação
atual do Dólar. O valor,
porém, é reembolsável
em caso de desistência.

O serviço, porém, ain-
da precisa de autorização
da Anatel para entrar
efetivamente em funcio-
namento no Brasil, mas
segundo o site Olhar Di-
gital, a empresa está re-
gistrada para conduzir
negócios no Brasil, Ar-
gentina, Chile, Colômbia,
Áustria, França, Irlanda,
Itália, México, Holanda,
Nova Zelândia, Filipinas,
África do Sul e Espanha.

Como fazer a reserva da 
internet Starlink?

Para fazer um cadas-
tro de reserva da internet
Starlink, os interessados
devem acessar o site da
empresa, preencher e-
-mail, endereço e fazer o
pagamento de uma taxa
de US$ 99,00 que é reem-
bolsável em caso de de-
sistência. Mas também há
outro aviso dizendo que a
reserva não é garantia de
prestação do serviço, bem
como não é possível dizer
em quanto tempo seu pe-
dido será atendido.

Além dos US$ 99 men-
sais, os consumidores ne-
cessitarão adquirir um kit
com antena, tripé e rotea-
dor wifi próprio da marca
pelo preço de US$ 499.

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria 
de Apoio Técnico, torna pública a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 002/2021
PROTOCOLO Nº 14857-08.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 854407
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para eventual aquisição 
de água mineral, água de coco e sucos, com vistas ao atendimento da demanda da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 25/02/2021, às 10:30h, no endereço eletrônico:                                 
www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 12/02/2021 até 
às 10h00 do dia 25/02/2021, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE
VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 107.229,00 
(cento e sete mil, duzentos e vinte e nove reais).
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME-EPP-MEI 
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
de 17h30min do dia 12/02/2021 no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-
4003 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO: 001.001.6000.3390.3007 - Gêneros de Alimentação.

Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 11 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

LAV HOSP – LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA CNPJ 09.251.791/0001-
05, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE DE CURITIBA A LICENÇA PARA LAVANDERIA 
HOSPITALAR, SITUADA A RUA CARLOS ESSENFELDER, 1350 BAIRRO 
BOQUEIRÃO – CURITIBA – PR CEP 81650-090.

SÚMULA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

LAV HOSP – LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA CNPJ 09.251.791/0001-
05, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE DE CURITIBA A LICENÇA PARA LAVANDERIA 
HOSPITALAR, VÁLIDA ATÉ 20/02/2021, SITUADA A RUA CARLOS 
ESSENFELDER, 1350 BAIRRO BOQUEIRÃO – CURITIBA – PR CEP 
81650-090.

CONFLUÊNCIA ENERGIA S/A
CNPJ nº 05.104.205/0001-30 - NIRE nº 41300020159 (“Companhia”)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da CONFLUÊNCIA ENERGIA S/A a se reunirem, em primeira 
convocação, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada por meio de videoconferência, 
no dia 23 de fevereiro de 2021, às 14:00 (quatorze) horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) alteração da sede da Companhia e (ii) aprovação do plano de investimento da Companhia. 
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia ora convocada encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista, seu representante legal ou procurador, para 
participar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Como 
forma de preservar a segurança das informações na realização da Assembleia, todas as orientações de acesso, 
tais como logins e senhas, serão disponibilizados, de forma segura aos acionistas, através de e-mail em até 03 
(três) dias antes da realização da respectiva Assembleia. A Companhia não será responsabilizada por 
problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos 
acionistas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. Curitiba, 10 de 
fevereiro de 2021. Bruno Henrique Pimenta da Silva e Carla Gonçalves Marcondes - Diretores da Companhia.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/21

Objeto: Registro de Preços de 840 baterias estacionárias para utilização em 
nobreaks de médio porte, no âmbito da Justiça Federal do Paraná.
Abertura: 04/03/2021, às 11h00.     P.A.: 0000331-45.2021.4.04.8003

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.

Marcos Holanda
Supervisor da Seção de Compras e Licitações

Edital 01/2021 - CRO/PR
O Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no uso de suas 
atribuições regimentais, considerando o disposto no artigo 20 inciso I da lei 
4324/64, no artigo 19 inciso I do Decreto 68704/71, na Resolução CFO 222/2020, 
e na Decisão CRO/PR 16/2020; CONVOCA os Cirurgiões-Dentistas com inscrição 
Remida e Inscrição Principal quites com a Tesouraria, para participarem da 
Assembleia Geral e Prestação de Contas, que será realizada virtualmente, 
através do aplicativo Zoom Meeting, com a maioria dos inscritos, no dia 26 de 
Fevereiro de 2021, às 14h00min, em primeira convocação e as 14h30min, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes inscritos, para a 
apreciação do processo de Prestação de Contas referente o exercício do ano 
de 2020. Orientamos que os Cirurgiões Dentistas que desejarem participar da 
Assembleia e que estiverem aptos a participarem, deveram se inscrever através 
do site eletrônico do CRO/PR: www.cropr.org.br, preenchendo o formulário de 

de acesso à Assembleia, para o e-mail ou celular via whatsapp indicados pelo 
Cirurgião Dentista no formulário de inscrição. Curitiba, 11 de Fevereiro de 2021. 
Aguinaldo Coelho de Farias, CD Presidente do CRO/PR.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO

DECISÃO CONDENATÓRIA POR ATO LESIVO DA 
LEI Nº 12.846/2013

Julgamento do Processo Administrativo de 
Responsabilização nº 21000.043808/2018-99

Decisão da Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária 

de 14/01/2021, edição nº 9, página 13, pela aplicação 
das penalidades de multa, no valor de R$ 139.769,97 
(cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e nove 
mil reais e noventa e sete centavos), e de publicação 
extraordinária da decisão administrativa em face da 
pessoa jurídica:

PIRAPÓ PARTICIPAÇÕES LTDA, (“FRIGORÍFICO 
SANTA FÉ”), CNPJ 76.513.480/0001-56

Por ter pago vantagens indevidas em dinheiro à servidor 
público federal, vinculado ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e designado para 

até o ano de 2017, ensejando a responsabilidade 
objetiva da empresa pelo artigo 5º, inciso I, da Lei nº 
12.846, de 2013.
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