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PREFEITANDO
 

TRANSPORTE
Já está valendo, 
em Araucária, a 
integração ponto 
a ponto, na qual os 
passageiros dos 
ônibus da cidade 
podem embarcar 
e desembarcar em 
uma outra de linha de 
ônibus sem precisar 
pagar nova tarifa 
e sem ir a um dos 
terminais da cidade. 
Essa nova modalidade 
de integração na 
cidade permite a 
gratuidade em mais 
dois ônibus (de linhas 
diferentes) durante o 
período de uma hora 
após a utilização do 
cartão Triar no primeiro 
veículo. A novidade, na 
prática, faz com que 
um ponto de ônibus 
funcione como um 
terminal de integração. 
Com esse benefício, o 
crédito do cartão do 
Triar será descontado 
apenas na primeira 
vez que passar em 
um dos ônibus do 
sistema local. Nos 
outros ônibus que 
embarcar (até dois), 
não haverá desconto 
no crédito (desde 
que dentro do tempo 
previsto e que não haja 
repetição de linha). 
Neste caso, o aparelho 
validador do ônibus 
mostrará a mensagem 
“Integração 
Temporal”. Com isso, 
a prefeitura espera 
que a integração 
encurte o tempo de 
deslocamento dos 
usuários pela cidade. 

AUDIÊNCIA 
A Prefeitura de São 
José dos Pinhais 
realiza, hoje, uma 
audiência pública 
para apresentação 
das ações propostas 
pelo Poder Executivo 
para a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 
do exercício de 2020. 
O encontro acontece 
às 18h, auditório da 
Prefeitura, localizado 
no Paço Municipal.

ESPORTES
Foi inaugurada, na 
semana passada, a 
Quadra Esportiva José 
Ido da Cruz, no Parque 
Municipal Ambiental 
Anibal Khury, em 
Almirante Tamandaré. 
Com investimentos de 
R$ 380 mil, a quadra foi 
montada nos moldes 
do programa Meu 
Campinho e ganhou 
ao lado uma quadra 
de vôlei de areia e uma 
Academia ao Ar Livre. 
Os recursos do Meu 
Campinho vieram do 
governo do Estado, 
através de emenda 
parlamentar. 
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ATA DA 1ª REUNIÃO DE SÓCIO
GSPM HOLDING LTDA

CPNJ nº. 28.546.036/0001-94 - NIRE 41208542543
REALIZADA EM 12/02/2019, às 8h30m

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2019, às 8 horas e 30 minutos, reuniram-se em 
assembleia os sócios que compõem o quadro societário da GSPM HOLDING L TOA e que assinam 
o a presente ata, tendo por local a sede da Sociedade à Rua General Polli Coelho n. 665, Tarumã, 
Curitiba/PR, CEP 82800-1800, convocados que foram para apreciação do seguinte assunto 
constante da pauta: (i) redução do capital social em virtude do excesso em relação ao objeto 
da Sociedade, nos .termos do art. 1.082, li, do Código Civil Brasileiro. Tomou a Presidência dos 
trabalhos o Sócio Gerson Hahnemann, administrador da Sociedade, que convidou para secretariar 
a reunião a Paula Paulmichl Hahnemann. Declarando instalada assim a 1ª Reunião de Sócios, 
considerando a presença dos sócios detentores de 100% ( cem por cento) das quotas do Capital 
Social, dispensando-se, assim, a comprovação de convocação, o tema da pauta foi posto para 
deliberação. O Sr. Presidente da Reunião informou que, para o cumprimento dos objetos sociais da 
sociedade, o Capital Social atualmente se revela excessivo, propondo a redução do Capital Social 
através da devolução aos Sócios Gerson Hahnemann e Silvana Maria Paulmichl Hahnemann, do 
imóvel do apartamento n. 607, do Tipo “A-3”, localizado no 05° Andar ou 06° Pavimento, do “Edifício 
Flórida Terrace”, situado na Avenida Atlântica n. 3.863, no Município de Matinhos/PR, localizado 
no fundo do lote, fazendo frente recuada para a Avenida Atlântica, com área construída privativa 
de 99,57m2, área construída de uso comum coberta de 16,61 m2, área de estacionamento de 
16.61 m2, correspondente a uma vaga de garagem, localizada no térreo ou 01° pavimento, com 
área total de 140,83m2, fração ideal do solo de 0,011587 e quota ideal do terreno de 91,58m2, 
terreno este que se trata da área 4-A, oriunda da subdivisão da área 4, situada no lugar Perequê, 
no Município de Matinhos, medindo 66,00 metros de frente para a Avenida Atlântica, por 120,00 
metros de extensão da frente aos fundos, em ambos os lados, com área total de 7.903,94m2, da 
matrícula nº 9.589 do Registro de Imóveis da Comarca de Matinhos/PR. O Sr. Presidente explicou 
que, em virtude de tal redução, o Capital Social passará a ser de R$ 3.006.066,00 (três milhões e 
seis mil e sessenta e seis reais), sem alteração no percentual de participação societária de cada 
sócio. Realizados os debates, a proposta foi aceita por unanimidade, sendo declarado reduzido o 
Capital Social da Sociedade para o valor de R$ 3.006.066,00 (três milhões e seis mil e sessenta 
e seis reais) e retorno do imóvel matriculado sob o n. 9.589 do Registro de Imóveis da Comarca 
de Matinhos/PR para a propriedade dos sócios Gerson Hahnemann e Silvana Maria Paulmichl 
Hahnemann, sendo aprovada a alteração do Contrato Social neste sentido. Por fim, a palavra foi 
concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. 
Não existindo manifestações, o Presidente encerrou a Reunião. A Secretária lavrou a presente ata 
e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada pelos sócios presentes, pelo Presidente e 
pela Secretária.

GERSON HAHNEMANN SILVANA MARIA PAULMICHL 
HAHNEMANN

PAULA PAULMICHL 
HAHNEMANN

MATHEUS PAULMICHL 
HAHNEMANN

ERRATA
Torna-se sem efeito a publicação do edital do SESC/PR 
- Pregão Eletrônico n° 14/19 realizada em 09/04/19 na 
página 09 no caderno de Atas e Editais.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A SOLIDE EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ 07.672.922/0001-
94, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DO IAP NO DIA 5 DE ABRIL 
DE 2019, A LICENÇA PRÉVIA PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFICA-
ÇÕES A SER IMPLANTADA NA AVENIDA DIRÇO RIBAS, S/N, BAIR-
RO JARDIM ESMERALDA - CEP 83.602-330, CIDADE DE CAMPO 
LARGO- PARANÁ.

FKN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF 07.419.650/0001-15 | NIRE 41205478071 (20/05/2005)

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

A totalidade dos sócios da FKN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., 
sociedade limitada empresária, com sede na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 
3447, Bairro Parolin, CEP 80.220-001, em Curitiba, Estado do Paraná, em Reunião 
de Sócios de 12 de março de 2019, deliberou reduzir o capital social, nos termos 
do disposto nos artigos 1.082, inciso II, e 1.084, caput e § 2º, do Código Civil, 
sendo essa redução no montante de R$3.394.969,00, mediante o correspondente 
cancelamento de 3.394.969 quotas, com valor nominal de R$1,00. O novo 
capital social, considerando referida redução de capital, será de R$337.494,00, 
representado por 337.494 quotas. Curitiba, 12 de março de 2019.

FLAVIO KANAAN NABHAN
Sócio-Administrador

MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 
Objeto: Aquisição de veículo novo (0 km), tipo VAN , adaptado para pessoa com 
deficiência, para Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. TERMO DE 
ADESÃO AO INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PcD III - DELIBERAÇÃO 
114/2018 – CEAS/PR. Data de abertura das propostas e disputa de preços: 
30/04/2019, às 9h. O edital está disponível na página www.bllcompras.org.br e no 
site www.campodotenente.pr,gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
no Departamento de Licitações e Contratos, à Rua Jorge Alves de Barros, nº 145, 
Centro, Campo do Tenente/Pr - Fone: 41 3628-1795. 

Campo do Tenente, em 08 de abril de 2019. 
Flavia Maria Mainetti 

Pregoeira

LEILÃO PRESENCIAL/ ONLINE DE VEÍCULOS SALVADOS
Utilitários, Caminhões, Inteiros, Batidos, Enchente, Sucata, Roubo/Furto e 

Motos 
Leilão nos dias

4, 11, 18 e 25 de Abril de 2019
Visitação todas no dia do leilão das 08h às 9h30. Patio e leilão presencial R Frei 
Basílio Roewer Ofm, 385 - Guatupê - São José dos Pinhais | Leilão presencial SP: 
Av Maria Coelho Aguiar, 215- Jardim São Luis- Bloco E 7º -andar- São Paulo | e-mail: 
atendimento@autoonline.com.br | (11) 4861-8492 | Relação detalhada e fotos no 
site: leilão.autoonline.com.br

Edital para Chamamento Público nº 01/2019
Errata

No aviso de licitação publicado em 08/04/2019 onde lê-se 23 de abril de 
2019,  leia-se 24 de abril de 2019.

Nelson de Lima Moura
Presidente da Comissão Especial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O
 Pelo presente, ficam convocados os interessados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
do CLUBE DE BENEFÍCIOS, PRODUTOS, SERVIÇOS E VANTANGENS DOS PROPRIETÁRIOS 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL – SEGTRUCK, CNPJ 19.224.066/0001-93, que se 
realizará no dia 12/04/2019, na Cidade de São José dos Pinhais/PR, no endereço BR s/n, TV. B, 
Jd. Jurema, 116, às 16:00 horas, para deliberar quanto à:

a) ASSUNTOS DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS
b) CURSO DE FORMAÇÃO À CAMINHONEIROS. Temas: Conscientização de segurança do 
trabalho; Check list do caminhão – A devida atenção ao veículo; Calibragem de pneus – A 
importância na segurança e efeitos na condução; Condições adversas; Cinto de segurança e 
sua importância; Viagem segura; Prevenção de riscos de acidentes.

Santa Teresa do Oeste, 08 de abril de 2019.

_______________________________________
Leandro Francisco Pusebon

Presidente SEGTRUCK

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO LESTE DE SANTA CATARINA E DO PARANÁ LTDA - 
UNICRED UNIÃO 

CNPJ 74.114.042/0001-90 NIRE: 4240001246-9 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente da Cooperativa de Crédito do Leste de Santa Catarina e do Paraná Ltda - UNICRED 
UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, caput, do Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 17.664 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e 
quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24 (vinte e 
quatro) de abril de 2019, às 17h (dezessete horas), na sede social do Clube do Médico, situada na 
Rua Luci Canziani, 395 – Praia Brava, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença 
da metade dos associados mais um, ou em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, 
que compõem a ordem do dia: 
1. Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo: 
a) relatório da gestão; 
b) demonstrações contábeis; 
c) demonstrativo das sobras ou perdas; e 
d) parecer do conselho fiscal e da auditoria. 
2. Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício. 
3. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e cédulas de presença para os 
membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral. 
4. Deliberação a respeito da composição dos encargos remuneratórios das operações de crédito. 
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). 
OBS: A Assembleia não se realizará na Sede da Cooperativa, por não haver acomodações para 
todos os associados. 

Itajaí (SC), 29 de março de 2019. 
Murilo Miguez 

Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 23075.066420/2018-18
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 - UFPR (UASG 153079)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de forneci-
mento e instalação de muro palito pré-moldado, para atender a demanda de manutenção 
dos muros palitos dos diversos campi e estruturas da Universidade Federal do Paraná. 
TIPO: Menor Preço. DATA DE ABERTURA: 25/04/2019, às 09h00min. LOCAL: site http://
www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital está disponível no site supracitado. In-
formação: licita@ufpr.br. Curitiba, 09 de abril de 2019. Everaldo José dos Santos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES


