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FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL 
CNPJ 76.681.550/0001-85

Edital de Convocação

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUADRIENAL
Ficam convocadas as Entidades de Prática Desportiva e Ligas filiadas à Federação Paranaense 
de Futebol (FPF), na pessoa de seus Presidentes ou substitutos legais, na forma prevista no 
Estatuto da FPF, para Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Ordinária Quadrienal, a 
realizarem-se no dia 30/03/2019 (trinta de março de dois mil e dezenove), na Rua Comendador 
Araújo, 499, em Curitiba – PR (Hotel Pestana - sala Poty Lazzarotto), às 09h30min (nove horas 
e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros aptos, e 
em segunda convocação às 10h00min (dez horas), com qualquer número de membros aptos 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Discutir e votar o relatório, as contas e o Balanço Anual das atividades administrativas e 
financeiras do exercício de 2018 (art. 7º, I, alínea “a”);
2 - Aprovar a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 (art. 7º, I, alínea 
“b”);
3 - Eleger o Presidente e os 7 (sete) Vice-Presidentes da FPF, assim como os 5 (cinco) 
membros efetivos e os 3 (três) membros suplentes do Conselho Fiscal da FPF (art. 7º, II, 
alíneas “a” e “b”).
Poderão participar da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Ordinária Quadrienal, 
os membros aptos que atendam as previsões do art. 6º, § 1º, § 2º e incisos do Estatuto da FPF.
A partir da publicação deste Edital, a relação dos membros aptos com direito a voto e o Regulamento 
Eleitoral da Comissão Eleitoral, instituída pelo Ato da Presidência nº 06/2019 da FPF, estarão à 
disposição no Boletim Oficial do sítio eletrônico da FPF e, também, para os membros aptos na 
Secretaria da Comissão Eleitoral, instalada no térreo da sede da FPF em Curitiba.
Todos os documentos contábeis e demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018 se 
encontram na Tesouraria da FPF, para consulta dos membros aptos a participarem da Assembleia 
Geral Ordinária, nos termos do Estatuto da FPF, em horário de funcionamento da Entidade.
Conforme o art. 4º e incisos e artigos 85, 86, 87, 88, 89, 90 incisos e parágrafo único do Estatuto 
da FPF, somente será aceito o registro de chapa completa, a partir do dia seguinte da primeira 
publicação deste Edital até os 5 (cinco) dias que antecedem a data designada para a Assembleia 
Geral Ordinária Quadrienal, no protocolo da Secretaria da Comissão Eleitoral, respeitado o horário 
das 13 às 19 horas.

Curitiba, 07 de março de 2019.
HÉLIO PEREIRA CURY

Presidente

Brasceras S.A. Indústria e Comércio
CNPJ nº 04.535.453/0001-73 - NIRE 41300023514

Edital de Convocação
Convocamos os acionistas da Brasceras S/A Indústria e Comércio, a se reunirem, às 14:00 hs, na sede da companhia, 
na Rua Vicente Michelotto, 4.550, Bl. 1 do “Cargo Shop”, Lj. 08, Curitiba-PR, em Assembleia Geral Ordinária (AGO), a 
realizar-se em 07 de abril de 2019 em primeira convocação, com a presença dos acionistas que representem ao menos 
½ do capital social e em 07 de abril de 2019, em segunda convocação com qualquer número, para deliberar sobre (a) 
o exame, discussão e votação das Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras, com Notas Explicativas, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhados do parecer dos auditores independentes, (b) a 
proposta de destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos, (c) eleger os membros da Diretoria 
da Companhia e fixar sua remuneração. (d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Curitiba, 01 de março de 2019. 
Kleber Reimberg Gutschow - Diretor Presidente; Gisele Cirilo Silvestre - Diretora Vice-Presidente. (07, 08 e 11/03/2019)

Lucas 2x3 ANJPR - 28/02/2019

SUMULA RECEBIMENTO
A empresa Ferramentas Troy Ind e Com Ltda, CNPJ 
15.419.659/0001-54, torna publico que recebeu da Secretaria 
Municipal de meio Ambiente de Curitiba – SMMA a Licença de 
Operação – LO, válida até 06/07/2019 para fabricação e comércio 
de Ferramentas, situada à Rua Wiegando Olsen, 724 CIC – 
Curitiba/PR . 

DATA 1º LEILÃO 22/03/19 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 29/03/19 ÀS 15H30
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Eduardo Jordão Boyadjian, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 464, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo 
Banco Bradesco S/A - inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e 
local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Praça dos Omaguás, 
98 - Pinheiros, São Paulo-SP, e via site www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Paula Freitas-PR. Área rural c/ 215,21ha, denominada Fazenda 
Rondinha, situada nos lugares Estácios/Rondinha/Vargem Grande. Matrs. 24.110, 24.111,18.107, 9.268, 117 e 717 do 2° RI local. Obs.: O vendedor 
providenciará, sem prazo determinado a baixa das penhoras constante na R- 10 da matr.: 9.268, R-03 da matr.: 24.111; R-03 da matr. 24.110 e R.10 
da matr. 18.107. Ocupado (AF). 1º Leilão: 22/03/2019, às 15.30h. Lance mínimo: R$ 9.464.140,00 - 2º Leilão: 29/03/2019, às 15.30h. Lance mínimo: 
R$ 4.714.701,58 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: 
O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os 
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. 
Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252 Eduardo Jordão Boyadjian - Leiloeiro Ofi cial JUCESP sob nº 464

FUNDAÇÃO SOLIDARIEDADE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convidados os Senhores colaboradores da Fundação Solidariedade, a se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar se no dia 11 de abril de 
2019, às 17 horas, na sala Araucária, da Associação Viking, situada na Rua Eduardo 
Sprada, 6447 - Cidade Industrial, Curitiba - PR, a fim de deliberarem sobre a ordem 
do dia: 

Balanço Geral e Demonstrativos do exercício de 2018 
Eleição da Nova Diretoria 
Outros interesses da Fundação.

Campo Magro, 07 de março de 2019.
Marli Bonatti Brunkhorst 

Diretora Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
A Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu faz saber que se encontra 
aberta, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a qual terá por objeto: 
Aquisição de um caminhão novo, com recursos oriundos do convênio n° 849780/2017 
processo administrativo nº 59553.000487/2017-73 assinado com o Ministério da 
Integração Nacional, conforme especificado no Anexo I - Termo de Referência, 
até às 09:00 horas do dia 20/03/2019, e serão abertos no dia 20/03/2019 as 09:00 
horas, na Sala de Licitação. Demaisgg6t8587u informações serão fornecidas pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, no endereço acima mencionado, das 08h00 até às 
11h30, das 13h30 até as 16h00, exceto sábados, domingos e feriado. Formalização 
para consultas: www.boaesperancadoiguacu.pr.gov.br  Fone: (46) 3537-1208 Fax: 
(46) 3537-1158.

Boa Esperança do Iguaçu, 07/03/2019.  
Ivanir Rufatto - Pregoeiro

   Evandro Luiz Cecato – Prefeito.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ERRATA Nº 01

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 
PROCESSO Nº 37/2019

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Liciane Cristina Puttkamer, 
torna público aos interessados no processo de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 14/2019, objetivando a implantação de registro de preços para 
futura e eventual aquisição de produtos de higiene e desinfecção de ambiente 
hospitalar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
que diante do memorando nº 36/2019 fica alterada a unidade de medida dos 
itens 01 à 04, 07 e 08 passando de “unidade” para “litro”. Diante das alterações, 
a Sessão Pública de Pregão Eletrônico fica transferida para o dia 21 DE MARÇO 
DE 2019, ÁS 09 (NOVE) HORAS, acessando exclusivamente por meio eletrônico 
- www.comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF. As demais 
condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas. Pato Branco, 07 de 
março de 2019. Liciane Cristina Puttkamer. Pregoeira.

EDITAL RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES 
EXERCÍCIO 2019 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO PA-
RANÁ, comunica aos senhores empregadores, situados na base territorial com abrangência no estado 
do Paraná, sob a égide desta entidade sindical que exerçam as atividades econômicas de: Oficiais Gráfi-
cos – Oficiais Encadernadores – dos Trabalhadores em Indústrias Gráficas em geral; dos Trabalhadores 
em Indústrias da Gravura e de Acabamento Gráfico; dos Trabalhadores em Indústrias de Carimbos e 
Clicherias em Geral; dos Trabalhadores em Empresas de Serviço de Pré-impressão; dos Trabalhadores 
em Indústrias de Formulários Contínuos; dos Trabalhadores em Indústrias de Produtos Gráficos Edi-
toriais; dos Trabalhadores em Indústrias de Produtos Gráficos para Acondicionamento – (embalagens 
impressas em geral ); dos Trabalhadores em Indústrias de Etiquetas Adesivas impressas por qualquer 
processo; dos Trabalhadores em Indústrias de Impressão Digitalizada (gráficas rápidas); dos Trabalha-
dores em Empresas de Serviços Gráficos em Brindes Promocionais e dos Trabalhadores em Empresas 
de Produtos Gráficos, Comerciais e Promocionais, que observem o recolhimento da contribuição sin-
dical prevista no artigo 582 da CLT de seus empregados representados por esta entidade que não se 
opuseram ao desconto até 29/03/2019, referente ao exercício 2019, da remuneração de março de 2019 
recolhida em favor desta entidade impreterivelmente até 30 de abril de 2019, conforme aprovado no dia 
23 de fevereiro de 2019 em assembleia geral, nos termos do estatuto, ata disponível no site: www.stigpr.
com.br. As guias de recolhimento da contribuição sindical estarão disponíveis, através do site , e-mail: 
stigpr@stigpr.com.br ou através do site da CEF www.caixa.gov.br. As empresas deverão observar todas 
as exigências e critérios fixados nos artigos 578 e seguintes da CLT, que regulamentam a Contribuição 
Sindical. Curitiba/Pr, 06 de março de 2018. Susana Beatris Guthner Arrua, Presidente.

Pregão Eletrônico nº. 010/GAP-CT/19
1.1. O GAP-CT comunica a realização de Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços, para Aquisição de Medicamentos Parte I.
1.2. Entrega das Propostas: a partir do dia 08/03/2019 às 8h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das Propostas: 20/03/2019 
às 9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br., dúvidas e informações 
complementares poderão ser endereçadas ao e-mail constante no Edital.

NELSON BARRETO COSTA Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, 
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA 
AERONÁUTICA CENTRO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA


