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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
A V I S O  D E   L I C I T A Ç Ã O

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019
 PROCESSO Nº 149/2019

UASG 450996
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Mariane Aparecida Martinello, 
torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de 
fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico, destinado a participação de empresas de qualquer porte, objetivando 
a contratação de empresa para aquisição de 01 (um) veículo novo, 0 (zero) km, 
modelo MINIVAN, ano de fabricação/modelo mínimo 2018/2019, com capacidade 
mínima para 07 (sete) lugares, para atender o Espaço de Convivência do Idoso, a 
ser cofinanciado com recursos oriundos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso – 
FIPAR/PR, para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Pato 
Branco, atendendo ao repasse financeiro na modalidade Fundo a Fundo, conforme 
Diretrizes do art. 5º da Deliberação 001/2017 do CEDI/PR, com contrapartida do 
Município de Pato Branco, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo 
a licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento pelo “menor preço 
por item”, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 5.170/2007, Lei Complementar nº 123/2006 Decreto nº 8.441, 
de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações 
e demais legislações pertinentes à matéria. O recebimento das propostas, abertura 
e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: 
A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 26 DE JULHO DE 
2019. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em 
mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, 
no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, 
ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.
br. Pato Branco, 02 de Julho de 2019. Mariane Aparecida Martinello - Pregoeira.

EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.
CNPJ/MF Nº: 76.568.708/0001-05 / NIRE: 41300049815

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
16 DE MAIO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de maio de 2019, às 10 (dez) horas, na 
sede social da Editora o Estado do Paraná S.A., localizada na Avenida Victor Ferreira do 
Amaral, nº 306, em Curitiba, Paraná. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A convocação 
foi feita pela Diretoria, por Edital publicado no jornal Tribuna do Paraná – Atas e Editais, 
nas edições dos dias 08/05/2019 (p. 09), 09/05/2019 (p. 16) e 10/05/2019 (p. 16) e no 
Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, nas edições dos dias 08/05/2019 
(p. 47), 09/05/2019 (p. 41) e 10/05/2019 (p. 41). Presente a acionista representando mais 
de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Sociedade, conforme se verifica 
pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. MESA: Presidente: 
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola. Secretário: Guilherme Döring da Cunha Pereira. 
ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
e b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 
2018. DELIBERAÇÕES: Pela acionista representando mais de 99% (noventa e nove por 
cento) do capital social, foram tomadas as seguintes deliberações: I) Autorizar a lavratura 
da presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1°, da Lei n° 6.404/1976; 
II) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, documentos que foram 
publicados no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, nas páginas 51 
e 52, da edição de 20 de março de 2019, e no jornal Tribuna do Paraná – Atas e Editais, 
nas páginas 09 e 10, da edição de 28 de março de 2019, em observância ao disposto no art. 
133, §4º, da Lei nº 6.404/1976; III) Aprovar, sem reservas, a destinação do prejuízo líquido 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, consoante apurado nas Demonstrações 
Financeiras aprovadas no item anterior, para a conta “Prejuízos Acumulados”; e IV) 
Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, a Senhora Presidente esclareceu que não houve manifestação do Conselho Fiscal em 
virtude do fato de que o referido órgão não se encontrava instalado, e, em seguida, foram 
suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, segue 
assinada pelos membros da Mesa e pela acionista presente. Curitiba, 16 de maio de 2019.
Mesa:
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola                       Guilherme Döring da Cunha 

Pereira
Presidente  Secretário

Acionista:
FCP Participações Ltda.          FCP Participações Ltda.
Guilherme Döring da Cunha Pereira   Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Administrador               Administradora 

 

EDITORA GAZETA DO POVO S.A.
CNPJ/MF Nº: 76.530.047/0001-29 / NIRE: 41300021597 (23/10/2003)

ATA DA 20ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
24 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 dias do mês de abril de 2019, às 10 (dez) horas, na sede 
social da Editora Gazeta do Povo S.A., localizada na Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 
306, em Curitiba, Paraná. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocação dispensada, na 
forma do art. 124, §4°, da Lei n° 6.404/1976. Presente a acionista titular da totalidade do 
capital social da Sociedade, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Guilherme Döring da Cunha Pereira. Secretária: 
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola. ORDEM DO DIA: a) eleger os administradores. DELI-
BERAÇÕES: Pela acionista representando a totalidade do capital social, foram tomadas 
as seguintes deliberações: I) Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, 
nos termos do art. 130, §1°, da Lei n° 6.404/1976; II) Reeleger, com prazo de gestão até 
a assembleia geral ordinária de 2021, para o cargo de Diretor Presidente, GUILHERME 
DÖRING DA CUNHA PEREIRA, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domicilia-
do em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Hermes, nº 387, Centro Cívico, CEP 
80530-230, portador da cédula de identidade RG nº 3.164.248-5, expedida pela SSP/PR, e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 768.429.409-15, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente, 
ANA AMÉLIA CUNHA PEREIRA FILIZOLA, brasileira, casada, jornalista, residente 
e domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Carmelo Rangel, nº 567, Batel, CEP 
80440-050, portadora da cédula de identidade RG nº 3.164.251-5, expedida pela SSP/
PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº 768.192.999-15, os quais, presentes a esta assembleia, 
declaram não estarem incursos em crime que os impeça de exercerem atividade mercantil, 
ou impedidos de exercerem a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé públi-
ca, ou a propriedade, e, por força da assinatura do correspondente Termo de Posse, aceitam 
a sua investidura nos seus respectivos cargos. Após a eleição, foi aprovada e fixada, por 
unanimidade de votos, a remuneração global mensal da Diretoria em até R$ 2.000,00 (dois 
mil reais). ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos 
para a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos membros 
da Mesa e pela acionista titular da totalidade do capital social da Sociedade. Curitiba, 24 de 
abril de 2019.
Mesa:
Guilherme Döring da Cunha Pereira       Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Presidente          Secretária
Acionista:
FCP Participações Ltda.                                                FCP Participações Ltda.
Guilherme Döring da Cunha Pereira                              Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Administrador                                                                   Administradora

SUMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa AUTO POSTO SABANCOLTDA, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA 
Curitiba, a Licença de Operação – para posto de gasolina 
LO-17/135, em 07/04/2017, válida até 31/08/2019, situado 
á Alameda Prudente de Moraes nº 890, Bairro Merces, em 
Curitiba-PR.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa AUTO POSTO SABANCO LTDA, torna público que 
solicita junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA 
Curitiba, o pedido de renovação da Licença de Operação para 
posto de gasolina, situado á Alameda Prudente de Moraes nº 
890, bairro Merces, Curitiba-PR.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
A V I S O  D E   ANÁLISE DE AMOSTRAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019 
PROCESSO Nº 112/2019

O Município de Pato Branco, torna público aos interessados, em cumprimento ao 
disposto no item 9.6.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2019 que tem por objeto 
a implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos para manutenção, conservação e ampliação das redes de energia do 
Município, em atendimento às necessidades do Setor de Iluminação Pública 
da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras, que fará Análise das Amostras 
apresentadas pelas empresas declaradas provisoriamente vencedoras. A sessão 
pública para a análise das amostras se iniciará às 09 HORAS DO DIA 05 DE JULHO 
DE 2019, no endereço sito à Rua Itacolomi, nº 1703, Bairro Amadori, Pato Branco 
- PR - Departamento de Iluminação Pública. A sessão será realizada com ou sem 
as empresas interessadas. Pato Branco, 02 de julho de 2019. Liciane Cristina 
Puttkamer. Pregoeira.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
ERRATA EDITAL DE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019
O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da Pregoeira Liciane Cristina 
Puttkamer, torna público aos interessados, no Processo de Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 44/2019, que tem por objeto a implantação de registro de 
preços para futura e eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva de mecânica em geral, inclusive motor, embreagem, caixa de câmbio, 
diferencial, freios, dentre outros serviços que se fizerem necessários, com eventual 
fornecimento de peças de reposição, novas e sem uso anterior para veículos 
linha pesada (caminhões, ônibus e micro-ônibus), atendendo às necessidades 
da Secretaria Municipal a Agricultura, Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Engenharia 
e Obras, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Secretaria Municipal de Saúde, que diante da necessidade de 
adequação do critério de julgamento junto ao sistema Comprasnet, fica alterada a 
data de abertura da Sessão Pública. Diante das alterações, a Sessão Pública de 
Pregão Eletrônico fica transferida para o dia 15 DE JULHO DE 2019, às 09 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, 02 de julho de 2019. Liciane Cristina 
Puttkamer. PREGOEIRA

Pregão Eletrônico nº 13/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
terceirizados e continuados de Secretária Técnica, Recepcionista e 
Encarregada de Recepção para as Unidades da Receita Federal do Brasil em 
Curitiba – PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. A licitação será em 2 (dois) GRUPOS. ENVIO DAS 
PROPOSTAS: a partir de 28/06/2019 até o horário limite de início da sessão 
pública. DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 de julho de 2019, às 09:30 
horas, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. INFORMAÇÕES: Rua 
Marechal Deodoro nº 555 - 10º andar, ou pelo telefone (041) 3320-8378.

Curitiba, 1º de julho de 2019
Sigrid Hager Strambi

Chefe da Seção de Licitações

DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA ESPECIAL DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL DA 9ªRF

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
A V I S O  D E   L I C I T A Ç Ã O

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/219
PROCESSO Nº 148/2019

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Mariane Aparecida Martinello, 
torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de 
fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico, destinado a participação de empresas de qualquer porte, objetivando 
a contratação de empresa especializada para aquisição com instalação de 240m² 
de piso emborrachado monolítico em EPDM, no playground, nas dependências 
do Complexo Esportivo Frei Gonçalo, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo 
a licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento pelo “menor preço 
por item”, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 5.170/2007, Lei Complementar nº 123/2006 Decreto nº 8.441, 
de 08 de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e 
demais legislações pertinentes à matéria. O recebimento das propostas, abertura 
e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.
comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue:A 
SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 24 DE JULHO DE 2019. 
O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 
digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no 
horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, 
ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: licita1@patobranco.pr.gov.
br. Pato Branco, 02 de Julho de 2019. Mariane Aparecida Martinello. Pregoeira.

SAÚDE
Foi inaugurado, nesta 
semana, o posto de 
saúde Etore Buzatto, 
em Almirante 
Tamandaré. A unidade 
é uma das maiores do 
município e conta com 
consultórios médicos 
e odontológico. São 
311 metros quadrados 
de construção, num 
valor de R$ 894,5 
mil. A unidade fica 
na Rua Frei Mauro, 
354, esquina com a 
José Carlos Colodel. 
A solenidade 
de inauguração 
contou ainda com 
a comemoração de 
um ano de serviços 
do Serviço de 
Atendimento Móvel a 
Urgências (Samu), com 
3,6 mil atendimentos, 
uma média de 350 por 
mês (11 por dia). 

OBRAS
Também começaram, 
nesta semana, as 
obras de preparação 
da base para 
pavimentação de 
toda a extensão da 
Rua Paul Lepoutre, 
no Bairro Ipê, em São 
José dos Pinhais. Até 
a semana passada, 
as máquinas foram 
usadas no aterro e 
compactação da pista 
da futura ciclovia. A 
rua é uma das mais 
importantes vias de 
acesso do bairro à BR-
277 para quem segue 
com destino a Curitiba 
ou para quem vem 
do litoral e pretende 
acessar o bairro. Após 
a conclusão das obras, 
a via passará a ser 
uma saída alternativa 
de veículos leves e 
pesados que atendem 
empresas da região, 
desafogando o 
tráfego da Avenida Rui 
Barbosa. 

CULTURA
Ainda em São 
José dos Pinhais, 
acontecem, hoje, duas 
apresentações do 
espetáculo Contos da 
Vila, promovido pela 
Circoon Produções, 
dentro do projeto 
“Cultura no Teatro 
Sesi”. As sessões 
serão às 15h e às 
19h e vão retratar 
momentos diversos 
de personagens da 
cultura caiçara. A 
iniciativa da tem o 
objetivo de divulgar a 
cultura e os artistas 
locais. Ingressos e 
informações sobre a 
apresentação, entrar 
em contato com a 
produção de Circoon 
Produções pelos 
telefones (41) 3282-
1449 ou (41) 99641-
4689.


