
ATENÇÃO
SERVIDORES!

O prazo para vali-
dação das contas 
dos servidores 

aposentados e pensionis-
tas do Estado, beneficiá-
rios da Paranaprevidên-
cia no Banco do Brasil, 
termina amanhã. Entre-
tanto, 24 agências de 21 
municípios vão operar 
em regime de plantão 
no sábado, das 9h às 
13h, para atendimento  
exclusivo.

De acordo com o dire-
tor-presidente Felipe Vi-
digal, a medida é neces-
sária porque mais de 19 
mil beneficiários ainda 
não fizeram a validação.

“Entendemos que este 
é um período delicado, 
que ainda estamos em 
pandemia, mas os nossos 
aposentados e pensio-
nistas têm como fazer a 
validação sem precisar 
ir até uma agência, por 
meio do aplicativo do 
BB”, explica. “Contudo, 
se ainda assim houver 
a necessidade de aten-
dimento presencial, os 
beneficiários vão po-
der fazê-lo com exclu-
sividade no próximo  
sábado”.

A validação das con-
tas no Banco do Brasil, 
por meio das quais apo-
sentados e pensionistas 
receberão seus benefí-
cios a partir deste mês, 
é necessária por con-
ta do contrato assina-
do entre o Governo do 
Estado e a instituição 
bancária. Até então os 
termos do contrato pre-
viam o pagamento dos 
salários dos servidores 
ativos. Com o novo con-
trato houve a ampliação 
para os aposentados e  
pensionistas.

Para a migração é ne-
cessário que seja feita a 
validação da nova conta, 
que pode ser feita por 
meio do aplicativo e nas 
agências. Em Curitiba a 
validação, até amanhã, 
pode ser feita também 
no posto de atendimento 
que funciona na Parana-
previdência, na Rua Iná-
cio Lustosa, 700 – São 
Francisco. O atendimen-
to no Shopping Estação 
também estará em fun-
cionamento até o dia 15 
e, após esta data, será 
descontinuado.

Os beneficiários po-
dem tirar dúvidas dire-
tamente nas centrais de 
atendimento do Banco 
do Brasil pelos números 
4003.5289 (capitais e 
regiões metropolitanas) 
ou pelo 0800-729-5289 
(demais regiões). O Call 
Center da Paranaprevi-
dência também está à 
disposição pelo 0800-
643-0037.

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

LIGA DE AMADORES BRASILEIRO DE RADIO EMISSÃO  
LABRE – PARANÁ 

CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL 
ASSEMBLEIA GERAL PLENA 

O CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DA LABRE PARANÁ, no uso 
de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto Social e do Código Eleitoral, 
faz a seguinte CONVOCAÇÃO 
1- CONVOCA ELEIÇOES ESTADUAIS, para os cargos de PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE E CONSELHEIROS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DA LABRE 
PARANÁ. 
2- NOMEIA A JUNTA ELETORAL, composta dos seguintes membros: 
- PY5FOC - FABIO OLIVEIRA CONVERSO           Presidente 
- PY5FIG - DELFIN FIGUEROA                               1º Secretario 
- PY5JJ – JOÃO JOSÉ RYBZINSKI                          2º Secretario 
3- INSTALA A JUNTA ELEITORAL, com o seguinte CALENDARIO 
11 DE OUTUBRO DE 2021 – às 14:00horas  - inicio das inscrições de 
candidatos. 
12 DE NOVEMBRO DE 2021 – Às 17:00horas – encerramento das inscrições e 
REGISTRO DE CANDIDATOS 
18 DE DEZEMBRO DE 2021 – ELEIÇÕES entre as 8:00 e 17:00hs. 
- LOCAL: AUDITORIO LIVIO MOREIRA, DA LABRE/PARANÁ. 
Rua Voluntários da Pátria, 475 conj 909- 9º andar no Edifício ASA – CURITIBA-PR. 
4- INSTALA PROCESSO DE VOTAÇÃO: - DIRETO E POR CORRESPONDENCIA. 
- sistema de voto direto para associados adimplentes residente na capital do Estado 
- sistema de voto por correspondência postal: para associados adimplentes 
residentes no interior e outros estados. 
5- O LIVRO DE INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS PARA REGISTRO, encontra-
se na sede da LABRE PR., Rua Voluntários da Pátria, 475 conj 909 – 9º andar 
no Edificio ASA, Curitiba – Paraná. Juntamente com o ESTATUTO e o CÓDIGO 
ELEITORAL à disposição dos interessados. 

Curitiba, 09 de outubro de 2021  

ORLANDO DA COSTA – PY5-CKI 
Presidente do Conselho da Administração Estadual da LABRE PR. 

INSIDE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA
CNPJ nº 27.619.513/0001-31

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Com fundamento no art. 1.080-A do Código Civil e na Instrução Normativa do 
Departan1ento Nacional de Registro Empresarial e Integração Nº 79, de  14 de abril 
de 2020 (“IN DREI 79/2020”), a sócia  GRALHA AZUL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 19.623.145/0001-77, neste ato representada por seu 
sócio administrador GABRIEL MARTINEZ MASSA, convoca os senhores sócios da 
INSIDE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS, CNPJ 
sob o nº 27.619.513/0001-31, (“Sociedade”) para Assembleia de Sócios, a realizar-se 
no dia 25 de outubro de 2021, às 11:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia
:
I - Liquidação da Sociedade, após levantamento do balanço especial;

II - Outros assuntos de interesse geral.

A matéria a ser discutida encontra-se à disposição dos sócios para análise na cidade de 
Curitiba, estado do Paraná, na Rua João Tschannerl, 830 - Vista Alegre, CEP: 80820-
010.

A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação às 11:30 horas e na falta de quórum 
em segunda chamada às 12:00 horas, com qualquer quórum do mesmo dia, por meio 
de sistema eletrônico que permitirá a participação e a votação à distância, mediante 
atuação remota, nos termos do art. 1.080-A do Código Civil e da IN DREI 79/2020.

A reunião de sócios será considerada como realizada, para todos os efeitos legais.

Da modalidade de reunião e orientações para participação:

Em cumprimento ao Art. 1º da IIN DREI 79/2020, a reunião de sócios  será  realizada sob 
a modalidade digital ,  devendo  as sócias participarem à distância, via atuação remota, 
mediante sistema eletrônico, cujo link será enviado com antecedência de 24 horas do 
início da reunião. A sala virtual será aberta 30 (trinta) minutos antes do horário de 1ª 
Convocação e será gravada pela ferramenta ZOOM.

Caso pretenda fazer uso de documentos enquanto se manifesta, o sócio deverá utilizar 
a função “Chat” do aplicativo. A mesa reservará um tempo, caso necessário, para que 
os demais participantes acessem o documento e o analisem, a fim de que deliberem 
conjuntamente.

Curitiba, 27 setembro de 2021

GRALHA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
GABRIEL MARTINEZ MASSA - SÓCIO 

WERNO KLÖCKNER JÚNIOR, leiloeiro oficial inscrito na JUCEPAR nº 660, com 
escritório à Avenida Carlos Gomes, 226, Térreo, Zona 05, Maringá/PR, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade 
de Brasília/DF, nos termos do instrumento particular de 02/03/2021, no qual figuram 
como Fiduciantes SÉRGIO RUBENS SOSSELA FILHO, brasileiro solteiro, maior, 
empresário, port. Indent. n. 3.971.812-0/PR, inscrito no CPF/MF sob n. 705.828.829-
15 E VANDERLEI JOSÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, administrador, port. 
Ident. N. 4.032.733-9/PR, inscrito no CPF/MF sob n. 851.814.399-34, residentes 
em Curitiba/PR, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, no dia 27 de Outubro de 2021, às 09 horas e 40 minutos, 
exclusivamente na modalidade eletrônica, através do site www.kleiloes.com.
br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 940.442,43 
(novecentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta 
e três centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em 
nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel: Lote de terreno n. 41, da Planta 
Herdeiros de Ana Maria Parolin, contendo um prédio de madeira sob n. 1.787, 
sito à Rua Imaculada Conceição, tendo referido lote 26,00 m de frente para a Rua 
Imaculada Conceição, por 21,50m de extensão da frente aos fundos em ambos os 
lados, confrontando ao lado direito de quem da referida rua olha o imóvel, com o lote 
fiscal 5.000; do lado esquerdo confrontando com o lote fiscal 7.000 e mede 26,00m 
de largura na linha de fundos, onde confronta com o lote fiscal 1.000 com a área de 
550,00 m2, tendo a ind. Fiscal setor 44, quadra 11, lote 006.000-DV e 3, do Cadastro 
Municipal . Registro Anterior n. 9.862, da 4ª Circunscrição. Cadastro Imobiliário: 7-44-
12-003. Benfeitorias: Edificação de uma residência, em alvenaria, com área global 
de 242,12 m2, a qual tomou o n. 1787 da Rua Imaculada Conceição (AV.4); O imóvel 
foi reformado em 60,00 m2 e ampliado em 109,50 m2, perfazendo a área global de 
351,62 m2, com 02 pavimentos, destinada a instalações para comércio e serviço de 
bairro (AV.5); Retificação da classificação da construção de comercial para residencial 
(AV.7). Matrícula Atual: 5.248 do Registro de Imóveis da 7ª Circunscrição de Curitiba-
PR. Obs.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da 
lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 
03 de Novembro de 2021, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 499.154,29 (quatrocentos e 
noventa e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos). A 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se 
encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a 
escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro 
de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
COMISSÃO GENERAL PLÍNIO TOURINHO

Objeto: Adequação do Próprio Nacional Residencial do Chefe de 
Estado-Maior da 5ª RM, em Curitiba-PR. Valor Estimado da Contratação: 
R$ 521.204,44.Entrega dos envelopes:Até às 8h15, do dia 3 de novembro 
de 2021. Sessão Pública: Às 9h00, do dia 3 de novembro de 2021, na CRO 
5, na rua 31 de março, 3018, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR. Informações: 
(41) 3592-4130 www.gov.br/compras/pt-br/. Curitiba, PR, 14de outubro de 
2021. JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR -Tenente-Coronel, 
Ordenador de Despesas da CRO 5.

AVISO DE LICITAÇÃO -PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021-CRO 5 -TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
COMISSÃO GENERAL PLÍNIO TOURINHO

Objeto: Construção do Ginásio Poliesportivo (Fase 1 -Cobertura) no 63º 
Batalhão de Infantaria, em Florianópolis-SC. Valor Estimado da Contratação: 
R$ 759.162,57.Entrega dos envelopes:Até às 8h15, do dia 29 de outubro 
de 2021. Sessão Pública: Às 8h45, do dia 29 de outubro de 2021, na CRO 
5, na rua 31 de março, 3018, Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR. Informações: 
(41) 3592-4130 www.gov.br/compras/pt-br/. Curitiba, PR, 14deoutubro de 
2021. JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR -Tenente-Coronel, 
Ordenador de Despesas da CRO 5.

AVISO DE LICITAÇÃO -PUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 08/2021-CRO 5 -TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A Oi Móvel S.A., em Recuperação Judicial, comunica ao público em geral, o lançamento comercial dos Planos 
Alternativos “Oi TV Start HD - Pacote 203”, “Oi TV Mix HD - Pacote 204” e “Oi TV Total HD - Pacote 205” dia 
15 de outubro de 2021, nos municipios de Guaratuba (PR), Telemaco Borba (PR), Wenceslau Braz (PR) e dos 
dos Planos Alternativos “Oi TV Start HD - Pacote 206”, “Oi TV Mix HD - Pacote 207” e “Oi TV Total HD - Pacote 
208” dia15 de outubro de 2021, no municipio de Ribeirão do Pinhal (PR).
Valores Máximos/Praticados em Reais - incluindo impostos e contribuições sociais.

Guaratuba (PR), Telemaco Borba (PR), 
Wenceslau Braz (PR) Ribeirão do Pinhal (PR)

ITEM
Pacote 203 

"Plano Oi TV 
Start HD"

Pacote 204 
"Plano Oi TV 

Mix HD"

Pacote 205 
"Plano Oi TV 

Total HD"

Pacote 206 
"Plano Oi TV 

Start HD"

Pacote 207 
"Plano Oi TV 

Mix HD"

Pacote 208 
"Plano Oi TV 

Total HD"
Assinatura Mensal  R$ 189,90  R$ 219,90  R$ 269,90  R$ 189,90  R$ 219,90  R$ 269,90 
Taxa de adesão  R$ 799,00  R$ 799,00  R$ 799,00  R$ 799,00  R$ 799,00  R$ 799,00 
Locação equipamento
 do Ponto adicional  -
  Valor por acesso

 R$ 29,90  R$ 29,90  R$ 29,90  R$ 29,90  R$ 29,90  R$ 29,90 

Obs: A instalação do serviço está sujeita à disponibilidade técnica.

Comunicado oi aos clientes

MODALIDADE ON-LINE

HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado perante JUCEPAR sob o n.° 
653, contratado pela empresa organizadora de leilão nos termos n° 8.666/93, do Decreto 
n°21.981/32 e da Lei Estadual 19.140/2017, cujo objeto é realizar “LEILÃO, do tipo maior lance”, 
através de Pregão eletrônico/online, para alienação de bens apreendidos  nas operações de 
trânsito da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE CURITIBA –SETRAN e Não recuperados 
pelos seus proprietários nos termos da Lei Federal n.° 9.503/1997, a Resolução n.°623/2016 do 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e a Lei Federal n.° 8.722/1993, em conformidade com 
o Contrato Administrativo n.° 24002/2020, firmados com a Secretaria Municipal de Defesa Social e 
Trânsito de Curitiba (SMDT)
CONSERVADOS: Destinados a CIRCULAÇÃO; edital nº N.º 0017/2021-SMDT; dia 29 de outubro 
de 2021, a partir das 09h no site www.vipleiloes.com
SUCATAS: a) SUCATAS APROVEITÁVEIS: Aquelas cujas as peças poderão ser reaproveitadas em 
outro veículo; edital N.º 0018/2021-SMDT; dia 29 de outubro de 2021, às 11h, no site www.viplei-
loes.com
SUCATA APROVEITÁVEIS COM MOTOR INSERVÍVEL: Aquelas cujas as peças poderão ser 
aproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor que conste sua numeração. N.º 
0019/2021-SMDT; no dia 29 de outubro de 2021, às 13h no site www.vipleiloes.com
Visitação dos dias 26 e 27 de outubro, das 09h30 min as 11h30min e das 13h30min as 16h, no pátio 
localizado á Rua Alberto Klemtz, 310, Portão, Curitiba/PR. Obs.: A entrada no pátio é condicionada 
à utilização de máscaras e normas sanitárias pelo atual cenário da COVID 19.
Ressalte-se, que a íntegra do Edital de Leilão será disponibilizado no endereço eletrônico 
www.vipleiloes. com, assim como anexos nas dependências desta Autarquia com a relação 
completa e detalhada dos lotes disponibilizados para leilão, devidamente avaliados. A cópia do 
referido Edital poderá ser retirada na página do leilão de forma gratuita.

Curitiba/PR, 14 de OUTUBRO 2021

ATO AVISO DE TOMADA DE PREÇO N° 005/2021
(Lei n° 8.666/93, art. 21).

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA, TIPO MENOR PREÇO.
Síntese do objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação 
poliédrica na Estrada Rural Linha Biavatti com área total 6.042,00m² e 
extensão total de 1007,0 metros no município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, 
utilizando recursos do Contrato de Repasse nº 908599/2020/MAPA/CAIXA, 
conforme orçamento, projeto e memorial descritivo que farão parte integrante 
deste edital.
Sessão de entrega e abertura de envelopes de documentos e propostas: 03 de 
novembro de 2021, até as 09h00.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus 
anexos: Departamento de Licitação da PREFEITURA DE BOA ESPERANCA 
DO IGUAÇU – PR, localizada na RUA DEMETRIO PINZON, 16 - CENTRO 
- BOA ESPERANCA DO IGUAÇU-PR – FONE (46) 3537-1208 ou através 
do e-mail licitacao01@boaesperancadoiguacu.pr.gov.br ou licitação02@
boaesperancadoiguacu.pr.gov.br. 

Boa Esperança do Iguaçu/PR, 13 de outubro de 2021

GIVANILDO TRUMI
PREFEITO

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br
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