
MAIS UMA CHANCE
Curitiba retoma repescagem da 1ª dose para adolescentes com 12 anos ou mais

LEILÃO DE VEÍCULOS
HELCIO KRONBERG, leiloeiro público oficial devidamente matriculado 
perante JUCEPAR sob o n.°653, realizará no dia de  01 DEZEMBRO de 
2021 leilão de bens apreendidos nas operações de trânsito da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Curitiba – SETRAN; as 09:00h leilão de veículos 
CONSERVADOS; as 11:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis; as 
13:00h leilão de veículos Sucatas Aproveitáveis com Motor Inservível, 
todos na modalidade eletrônica/online e realizados no site www.viplei-
loes.com. O edital em sua integra poderá ser retirado no site gratuitamente 
assim como a lista e visualizações completa dos lotes.      

Informamos que a condição de parcelamento do setor de 
Eletro, anunciada no Tabloide Condor Ano XXI, n° 384 e n° 385 
do Condor Super Center, com validade de 22/11 a 08/12/2021, 

ESTÁ INCORRETA. O parcelamento em até 20x no setor de 
Eletro é válido SOMENTE para compras feitas com o Cartão 
Condor. Para os demais cartões, o parcelamento do setor de 

Eletro é em até 10x. Todas as condições são com parcela 
mínima de R$ 20,00.

República Federativa do Brasil
Estado do Paraná

Comarca de Pontal do Paraná
Serviço de Registro de Imóveis

Jorge Susumu Seino – Oficial de Registro / Thais Remor Sebolt– Oficial Substituta
Rodovia PR 412, Km 7, nº 6675, Sala 4, Balneário Leblon. CEP: 83255-000, Pontal do Paraná-PR - Fone: 41-3455-3781 / 

3458-2673 E-mail: rimoveis.pontal@gmail.com
EDITAL

O Senhor Jorge Susumu Seino, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Pontal do Paraná-PR, FAZ SABER a 
todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que LUIZ CARLOS DE CARVALHO, CPF 233.640.259-91 e 
sua esposa EDNA PEREIRA MATTOS CARVALHO, CPF 230.595.169-87 (intervenientes garantidores), ALO INGRESSOS 
SERVIÇOS DE VENDA DE INGRESSOS, CNPJ 08.747.599-0001-33 (emitente/devedora), DENIS MATTOS DE CARVALHO, 
CPF 034.888.039-10 (avalista), DANILO MATTOS DE CARVALHO, CPF 029.513.089-06 (avalista), são devedores dos 
encargos vencidos e não pagos da Cédula de Crédito Bancário nº 00333708300000023430, emitida aos 28/10/2019 com 
garantia de alienação fiduciária, registrada sob R-4, da matrícula imobiliária nº 12.185, deste SRI de Pontal do Paraná-PR, 
referente ao imóvel designado pelo SOBRADO Nº 01 do CONJUNTO RESIDENCIAL HELENA, situado na Rua Independência, 
nº 506, edificado sobre o lote nº 163 da quadra 08 da planta Cidade Balneária Atlântica, em Pontal do Paraná-PR, o valor do 
encargo, posicionado em 16/11/2021 corresponde a R$ 4.199.759,62, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às 
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo deste 
edital. E como estão os mesmo em lugar incerto e ignorado, não sendo possível intimá-los pessoalmente, intimo-os pelo 
presente a comparecer a este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Rodovia PR 412, nº 6.675, sala 4, Balneário Leblon, 
Pontal do Paraná- PR, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados 
do 3ª dia da publicação do presente edital. Ficam cientificados os mesmos de que o não pagamento da referida obrigação no 
prazo ora estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária – BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S.A, CNPJ 90.400.888/0001-42 – nos termos do artigo 26, §7º da Lei 9.514/97. Pontal do Paraná, 16 de 
novembro de 2021. Jorge Susumu Seino Oficial de Registro K -22,23e24/11

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/21

Objeto: Registro de Preços de 500 equipamentos no-break tipo senoidal por 
aproximação de pequeno porte, com potência igual ou superior a 800 VA, e de 20 
equipamentos no-break tipo senoidal trimono de médio porte, com potência igual 
ou pouco superior a 20 kVA.
Abertura: 03/12/2021, às 14h00. P.A.: 0002193-51.2021.4.04.8003

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.

Marilei Berbert Padilha
Seção de Compras e Licitações

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/21
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS E 
ESPANHOL PARA OS CURSOS DE IDIOMAS DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 03 DE DEZEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 105/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PINTURA NAS UNIDADES DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 DE 
DEZEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/21
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E 
AUDIOVISUAL PARA O SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 DE DEZEMBRO DE 
2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 108/21
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
MÃO DE OBRA, PARA AS UNIDADES DO SESC PARANÁ. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08 DE 
DEZEMBRO DE 2021. HORÁRIO: ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
Os Instrumentos Convocatórios e seus Anexos estão à disposição das empresas interessadas no site 
do SESC PARANÁ www.sescpr.com.br/sesc-parana/licitacoes/ e também no site do Banco do Brasil 
www.licitacoes-e.com.br.

Curitiba, 23 de novembro de 2021. DARCI PIANA. Presidente

A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) retoma 
a repescagem da pri-

meira dose da vacina antico-
vid para os adolescentes com 
12 anos completos ou mais a 
partir de hoje. Poderão rece-
ber a vacina todos os nasci-
dos até o dia 23 novembro de 
2009. O atendimento será fei-
to das 8h às 17h em 31 locais 
de vacinação.

Curitiba concluiu a convo-
cação de adolescentes com 12 
anos completos no dia 8 de 
novembro, porém teve que 
suspender a repescagem de 
primeira dose para esse gru-
po por falta de imunizantes 
da Pfizer, únicos destinados a 
esse público.

Com a chegada de novo 
lotes, a SMS convoca os ado-
lescentes faltosos e aqueles 
que completaram 12 anos 
neste intervalo para receber 
a vacina.

A repescagem de primei-
ra dose para adolescentes 
continuará enquanto hou-
ver estoque de imunizantes. 
Conforme os adolescentes 
completem a idade poderão 
buscar um dos pontos de vaci-
nação para receber a primeira 
dose.

Agilidade
Para agilizar o processo de 

vacinação, a SMS orienta que 
os pais e/ou responsáveis fa-
çam o cadastro antecipado do 
adolescente, como seu depen-
dente, na plataforma Saúde Já 
pelo site www.saudeja.curiti-
ba.pr.gov.br ou pelo aplicativo 
do celular. O cadastro agiliza 
o processo da vacinação.

Levar o termo de consenti-
mento preenchido com os da-
dos do adolescente e assinado 
pelo responsável é outro pas-
so para dar maior agilidade à 
vacinação. O documento está 
disponível para impressão no 
site Imuniza Já. O responsável 
deve preenchê-lo com os da-
dos do adolescente e assinar.

Outras orientações
No dia da vacinação o ado-

lescente deverá comparecer a 
um dos pontos acompanhado 
dos pais e/ou responsáveis 
pela assinatura do termo de 
consentimento.

Também é preciso apre-
sentar um documento de 
identificação com foto e 
CPF. Quem não possui docu-
mento com foto pode levar a 
certidão de nascimento, que 
deve ser apresentada com 
um documento com foto do 
responsável.

Além disso, é preciso 
apresentar comprovante de 
residência com endereço de 
Curitiba, que pode estar no 
nome do pai ou da mãe, ane-
xado a um documento que 

comprove a filiação.
Para os casos de locações 

não formalizadas por imobili-
árias, deverá ser apresentado 
o comprovante do endereço 
da residência com uma de-
claração do proprietário do 

imóvel, com responsabiliza-
ção legal pela locação e pela 
informação.

Repescagem contínua
Quem não puder compare-

cer no dia da convocação ou 

quem está com a primeira ou 
segunda dose e até mesmo o 
reforço em atraso pode bus-
car os pontos de vacinação. A 
Saúde tem mantido a repesca-
gem contínua para a segunda 
dose e dose de reforço.

Lucilia Guimarães/SMCS

Redação 
jornalismo@tribunadoparana.com.br

QUEM PODE 
RECEBER A VACINA

Primeira dose
Primeira dose para 
pessoas com 18 anos 
completos ou mais;
Primeira dose para 
adolescentes com até 12 
anos completos com ou 
sem comorbidades;
Primeira dose para 
gestantes e puérperas 
(mães que tiveram bebê 
até 45 dias) com 12 anos 
completos ou mais.
Segunda dose
Segunda dose agendada;
Repescagem de 
segunda dose de 
pessoas anteriormente 
convocadas;
Dose de reforço
Dose de reforço 
agendada;
Repescagem de 
dose de reforço de 
pessoas anteriormente 
convocadas.

ATAS E EDITAIS publicidadelegal@tribunadoparana.com.br

TRIBUNA | terça, 23 de novembro de 202106 jornalismo@tribunadoparana.com.br


