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BOM PASTOR S.A.
CNPJ/MF N°: 81.309.825/0001-94 / NIRE: 41300030421 (27/12/1968)

ATA DA 47ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
16 DE MAIO DE 2019 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias, do mês de maio, do ano de 2019, às 08 
(oito) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Pedro Ivo, n° 459, 
1° andar (parte), em Curitiba, Estado do Paraná. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
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 Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, 
nas edições dos dias 08/05/2019 (p. 47), 09/05/2019 (p. 40) e 10/05/2019 (p. 41). 
Presentes acionistas representando mais de 95% (noventa e cinco por cento) 
do capital social da Companhia com direito a voto, 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) apreciação do relatório da administração e exame, discussão e 
votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018; e b) destinação do resultado do exercício social de 2018. 
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos acionistas presentes, 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 
jornal Tribuna do Paraná – Atas e Editais, na edição de 28 de março de 2019, 
páginas 07 e 08, e no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, na 
edição de 29 de março de 2019, páginas 78 e 79, dispensada, portanto, a publicação 
dos anúncios a que se refere o art. 133, da Lei n° 6.404/1976; III) Aprovar, sem 
reservas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 
2018, consoante apurado nas Demonstrações Financeiras aprovadas no item 
anterior, para a conta “Reserva de Investimentos”; 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 por acionistas representando mais de 
95% (noventa e cinco por cento) do capital social da Companhia com direito a voto. 
Curitiba, 16 de maio de 2019.

Mesa: 

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola         Guilherme Döring da Cunha Pereira 
Presidente                                                  Secretário 

Acionistas: 

CPL Administração e Participações
Guilherme Döring da Cunha Pereira - Diretor Presidente                

CPL Administração e Participações
Ana Amélia Cunha Pereira Filizola - Diretora Vice-Presidente

Guilherme Döring da Cunha Pereira
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CONVERGÊNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N°: 06.120.367/0001-25 | NIRE: 41300021562 (20/03/2003)

ATA DA 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias, do mês de abril, do ano de 2019, às 12 
(doze) horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Pedro Ivo, n° 459, 
1° andar (parte), em Curitiba, Estado do Paraná. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Convocação dispensada, na forma do art. 124, §4°, da Lei n° 6.404/1976. Presentes 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 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) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018; e c) eleger os administradores. DELIBERAÇÕES: Por 
acionistas 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) 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 Jornal 
Tribuna do Paraná – Atas e Editais, nas páginas 08 e 09, da edição de 26 de abril de 
2019, e no Diário Oficial do Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, nas páginas 
72 e 73, da edição de 26 de abril de 2019, em observância ao disposto no art. 133, 
§4º, da Lei nº 6.404/1976; III) Aprovar, sem reservas, a reversão parcial do saldo da 
conta “Reserva de Investimentos” em valor suficiente para a compensação integral 
do saldo da conta “Prejuízos Acumulados”; IV) Aprovar, sem reservas, a destinação 
do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, conforme apurado 
nas Demonstrações Financeiras aprovadas no item anterior, da seguinte forma: a) 
25% (vinte e cinco por cento) para os acionistas, a título de dividendos; e b) o saldo, 
ou seja, 75% (setenta e cinco por cento), para a conta “Reserva de Investimentos”; 
V) Aprovar, sem reservas, a destinação do ajuste de exercícios anteriores lançado no 
exercício de 2018, conforme apurado nas Demonstrações Financeiras aprovadas no 
item anterior, para a conta “Reserva de Investimentos”; VI) 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 domiciliado 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 pública, 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$ 1.000,00 (um mil 
reais); e VII) Aprovar a não instalação do Conselho Fiscal. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor 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 
totalidade dos acionistas da Companhia. Curitiba, 30 de abril de 2019.

Mesa:
Guilherme Doring da Cunha Pereira        Ana Amélia Cunha Pereira Filizola
Presidente       Secretária

Acionistas:

Teresinha Doring Cunha Pereira
Usufrutuária   

Ana Amélia Cunha Pereira Filizola

Francisco Cunha Pereira Neto (sem direito a voto)
Curadora: Teresinha Döring Cunha Pereira

Guilherme Döring da Cunha Pereira

Cristina Maria Cunha Pereira
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
SUMITOMO RUBBER DO BRASIL, CNPJ 13.816.470/0001-70 torna 
público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para CONSTRUÇÃO 
DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE EMPRESARIAL COM ATIVIDADE DE 
MANUFATURA DE ARTEFATOS DE BORRACHA a ser implantada AV. 
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 4656 - BAIRRO EUCALIPTOS - 
FAZENDA RIO GRANDE/PR. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 23075.001278/2019-44
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2019 - UFPR (UASG 153079)

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, para 
impressão de livros, agendas, banners, cartazes e outros, para atender necessidades da 
Editora da Universidade Federal do Paraná. TIPO: Menor Preço. DATA DE ABERTURA: 
22/08/2019, às 09h00min. LOCAL: site http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 
O Edital está disponível no site supracitado. Informação: licita@ufpr.br. Curitiba, 09 de 
agosto de 2019. Everaldo José dos Santos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 23075.026174/2019-42
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2019 - UFPR (UASG 153079)

OBJETO: Aquisição de experimento para equipar os laboratórios de ensino de 
Física Moderna da Universidade Federal do Paraná. TIPO: Menor Preço. DATA 
DE ABERTURA: 22/08/2019, às 09h00min. LOCAL: site http://www.compras-
governamentais.gov.br. O Edital está disponível no site supracitado. Informa-
ção: licita@ufpr.br. Curitiba, 09 de agosto de 2019. Rafael Pickcius.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

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 66/2019 
PROCESSO Nº 199/2019

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Liciane Cristina Puttkamer, 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 exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte, objetivando 
a implantação de registro de preços para futura, eventual e fracionada aquisição 
de materiais elétricos, em atendimento a todas as Secretarias e Departamentos da 
Administração Municipal, 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, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 
2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e 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 AGOSTO 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: licitacao2@patobranco.
pr.gov.br. Pato Branco, 08 de agosto de 2019. Liciane Cristina Puttkamer. Pregoeira

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria 
de Apoio Técnico, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 024/2019
PROTOCOLO Nº 5984/2019

OBJETO: Aquisição de material elétrico, hidráulico e assentos sanitários, por meio 
de Sistema de Registro de Preços, conforme critérios e especificações descritas 
no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do Edital, para atender as 
necessidades da Assembleia Legislativa do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 23/08/2019, às 10h10, no endereço eletrônico: www.
bbmnetlicitacoes.com.br 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 14h00 do dia 12/08/2019 até 
às 10h00 do dia 23/08/2019, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.
VALOR MÁXIMO: R$ 190.499,85 – a participação neste Pregão Eletrônico 
será dividida em 03 (três) cotas, sendo Lote 01 AMPLA CONCORRÊNCIA 
(COTA PRINCIPAL); Lote 02 COTA RESERVADA ME-EPP-MEI e Lote 03 COTA 
EXCLUSIVA PARA ME-EPP.
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos junto a 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Praça Nossa Senhora de Salete, s/
nº – Centro Cívico, na Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 
4º andar do Prédio Administrativo, em dias úteis das 09h00min às 12h00min – 
13h00min às 18h00min, ou no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link "Compras e Licitações", bem como no 
endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 
3350-4322 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO: 001.001.4000.3390.3026 – Material Elétrico e Eletrônico e 
001.001.4000.3390.3024 – Material para Manutenção de Bens Imóveis
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 09 de agosto de 2019.

PREFEITANDO
 INCENTIVO

Por meio de uma 
parceria com a 
Fomento Paraná, o 
município de Campo 
Largo agora oferece 
aos microempreende- 
dores individuais 
e empresários de 
pequeno porte, que 
estejam na linha do 
Simples Nacional, um 
crédito de até R$ 20 
mil para estruturação 
e desenvolvimento 
do comércio local. 
O atendimento é 
personalizado e 
disponibilizado na sede 
da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico e Assuntos 
Metropolitanos, no 
bloco 17 da prefeitura, 
em horário de 
expediente (das 8h 
às 17h, de segunda a 
sexta-feira), e também 
na Junta Comercial, 
sediada na ACICLA. 
Mais informações: (41) 
3291-5232 (prefeitura) 
/ (41) 3392-4544 
(Junta Comercial). 

REFORMA
A Unidade de Saúde 
da Família Emiliano 
Perneta, em Pinhais, 
estará fechada para 
reforma a partir de 
hoje. A orientação da 
Secretaria Municipal 
de Saúde é que os 
usuários procurem 
atendimento (médico, 
odontológico e de 
enfermagem) em 
qualquer Unidade 
de Saúde da Família 
(USF) do município 
portando documentos 
de identidade, 
comprovante de 
endereço e cartão 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS). No caso 
dos medicamentos, 
o usuário pode 
retirar em qualquer 
unidade de saúde, 
entretanto, aqueles 
que são controlados 
e as insulinas, só 
serão liberados 
nas Unidades do 
Tarumã, Vargem 
Grande, Weissópolis 
e Ana Nery. 

INAUGURAÇÃO
Foram inauguradas, na 
semana passada, as 
novas instalações do 
Centro de Referência 
da Assistência Social 
(Cras) Bairro Alto. 
A unidade passou 
a funcionar em um 
prédio construído 
especialmente para o 
serviço, com 100 m2. 
O imóvel está instalado 
na mesma área do 
Liceu de Ofícios 
Bairro Alto, onde o 
Cras funcionou desde 
2015 em duas salas 
emprestadas. Fica na 
Rua Jornalista Alceu 
Chichorro, 323.


