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Sexta-feira a domingo, 27 a 29 de setembro de 2019

OLIVEIRA FRANCO SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.
CNPJ-MF n. 76.633.486/0001-67 / NIRE 4120162111-1
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
DATA: 20 de setembro de 2019. HORÁRIO: 15h. (quinze horas). LOCAL: Sede da
OLIVEIRA FRANCO SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA.,
sito na Rua Carlos de Carvalho n. 417, 20º, andar, conj. 2003, Curitiba, Paraná. PRESENÇA: Sócios representando 100% (cem por cento) do capital social da empresa
com suas assinaturas lançadas no final desta ata, a saber: CARLOS ADOLPHO DE
OLIVEIRA FRANCO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão bens, nascido em
16/06/1942, natural de Curitiba, empresário, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Francisco Rocha, n. 25, 24º. andar, ap. 2.401, Carteira de
Identidade RG: 295.608, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná em
13.01.2011, Cartão de Identificação do Contribuinte CPF: 000.177.959-15; HELOISA
APARECIDA LACERDA DE OLIVEIRA FRANCO, brasileira, casada sob o regime de
comunhão bens, nascida em 16.08.1946, natural de Curitiba, empresária, residente e
domiciliada em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Francisco Rocha, n. 25, 24º. andar,
ap., 2.401, Carteira de Identidade RG: 581.294, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná em 13.01.2011, Cartão de Identificação do Contribuinte CPF:
393.601.219-91; CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23.04.1967, engenheiro
civil, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Eduardo Sprada,
4831, casa 19, Carteira de Identidade RG.: 3.359.917-0, expedida pelo Instituto de
Identificação do Paraná, em 01.08.2005, Cartão de Identificação do Contribuinte
CPF.: 729.151.459-20; CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/07/1969, natural de
Curitiba, advogado, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua
José Kormann, 598, casa 12, Carteira de Identidade RG: 3.935.314-8, expedida pelo
Instituto de Identificação do Paraná em 23/08/2019, Cartão de Identificação do Contribuinte CPF: 781.099.579-00; PEDRO ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/04/1971, natural
de Curitiba, engenheiro civil, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná,
à Rua Adelaide Stresser Schleder, 35, Carteira de Identidade RG: 4.375.516-1 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná em_28/05/1985, Cartão de Identificação
do Contribuinte CPF: 834.220.059-00, e CRISTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
FRANCO VIANNA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
nascida em 24/03/1976, natural de Curitiba, advogada, residente e domiciliada a Rua
Benedito Lapin, 197, 8 andar, ap. 82, Curitiba, Paraná, Carteira de Identidade RG
5.553.435.7 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná em 27/11/2012, Cartão
de Identificação do Contribuinte CPF: 031271759-81; únicos sócios integrantes da
sociedade de responsabilidade limitada, OLIVEIRA FRANCO SOCIEDADE CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA. CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios.
MESA: Presidente da reunião: CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO FILHO,
acima qualificado; SECRETÁRIO: PEDRO ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO, também acima qualificado. LAVRATURA DA ATA: A ata será lavrada na forma sumária,
nos termos do que autoriza a legislação vigente. ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre
a proposta de redução de capital social da Sociedade, no montante de R$ 1.550.000,00
(um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais); (2) Uma vez aprovada a matéria contida no item anterior, deliberar sobre a proposta de conferir aos sócios, a título de
devolução de parcela das suas participações no capital social: (i) a propriedade e a
posse de um lote de ações de Companhia Aberta; e (ii) parcela em dinheiro; (3) Estabelecer o critério de avaliação dos bens a serem entregues aos sócios e aprovar o
valor efetivamente apurado; (4) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação da deliberação, se aprovada; e (5) Condicionar os efeitos das deliberações tomadas à aprovação do Banco Central do Brasil. DELIBERAÇÕES: Deliberando sobre as matérias que compõem a Ordem do Dia, os sócios controladores votaram nas condições do Acordo de Quotistas que celebraram entre si e que tem uma
via arquivada na sede da Sociedade; os sócios não controladores votaram, individualmente, tendo sido aprovadas as matérias, por unanimidade de votos, nos termos
seguintes: (1) Quanto ao primeiro tema: redução do capital social: O Diretor Presidente, Sr. CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO, pediu a palavra e esclareceu aos sócios que a Sociedade cessou suas atividades operacionais de intermediação em bolsa de valores e de intermediação na compra e venda de títulos de renda
fixa, concentrando-se atualmente nas operações de câmbio para as quais se encontra autorizada na forma da legislação vigente; consequentemente, o capital social
existente tornou-se excessivo, estando o patrimônio líquido atual em montante superior aos limites de capital realizado e patrimônio líquido exigidos pela legislação vigente, o que justifica a deliberação de redução do capital social, nos termos do permissivo contido no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. Esclareceu ainda, o Sr. Diretor
Presidente que, para a redução de capital não vir a afetar a saúde financeira da Sociedade, a proposta que é formulada aos sócios para deliberação é de efetivar a redução com restituição de parcela dos valores em moeda corrente nacional e outra
parcela através da conferência de um lote de ações da Companhia Aberta denominada B3 S.A.- BRASIL, BOLSA, BALCÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ-MF sob o nº 09.346.601/0001-25, com sede na Praça Antonio Prado, 48, bairro
Centro, São Paulo- SP, nos termos do que constou na Ordem do Dia. Acrescentou
que a Sociedade não possui dívidas de qualquer natureza em aberto, especialmente
quirografárias. (1.1) Submetido o tema a deliberação, por unanimidade de votos, os
sócios aprovaram a proposta de redução do capital social, no valor de R$ 1.550.000,00
(um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais), por considerarem-no excessivo em
relação ao objeto social, nos termos do permissivo contido no art. 1.082, inciso II, do
Código Civil e conforme os esclarecimentos prestados acima. (1.2) Fica consignado
desde já que a eficácia desta deliberação de redução de capital social está condicionada: (i) à obtenção de autorização do órgão competente do BANCO CENTRAL DO
ATLANTIC ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME nº 11.489.312/0001-27
NIRE 413.000.790.64
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2019
1. Data, Horário e Local: Realizada em 20 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na sede
social da Atlantic Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, 16º andar, Conjunto
161, Centro Empresarial Engenheiro José Joaquim, Centro, CEP 80430-180. 2.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei
nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em virtude da presença de acionista
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante
do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Sr. Bruno de Luca
Zanatta; e Secretária: Silvia Helena Carvalho Vieira da Rocha. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a realização da 2ª (segunda) emissão de notas promissórias comerciais, em série
única, pela Companhia (“Notas Comerciais” e “Emissão”, respectivamente), no montante
total de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), nos termos da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho 2015 (“Instrução
CVM 566”), para distribuição pública com esforços restritos (“Oferta”), nos termos da Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores
Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem
como seus respectivos termos e condições, conforme características a serem formalizadas
por meio das respectivas cártulas das Notas Comerciais (“Cártulas”); (ii) a outorga, pela
Companhia em favor dos titulares das Notas Comerciais, representados pela Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente de notas
da Emissão (“Agente de Notas”), de garantia de cessão fiduciária sobre (a) todos os
direitos, inclusive creditórios, da Companhia sobre a totalidade de valores depositados
ou a serem depositados e mantidos em conta bancária vinculada de titularidade da
Companhia (“Conta Vinculada”) junto à instituição financeira a ser contratada para prestar
serviços de banco custodiante (“Banco Custodiante”), conforme identificada no
“Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras
Avenças” a ser celebrado entre a Companhia e o Agente de Notas (“Instrumento de
Garantia”), destinada a receber, após o cumprimento dos termos e condições das obrigações
contratuais da Companhia perante terceiros credores, bem como das obrigações contratuais
da Complexo Morrinhos Energias Renováveis S.A. (“Morrinhos”), da Eurus II Energias
Renováveis S.A. (“Eurus II”), da Renascença V Energias Renováveis S.A. (“Renascença”),
da Santa Vitória do Palmar Energias Renováveis S.A. (“SVP”), da Complexo Lagoa do
Barro Energias Renováveis S.A. (“LDB” e, conjuntamente com a Morrinhos, a Eurus II,
a Renascença e a SVP, as “Sub-Holdings”) e das respectivas controladas das Sub-Holdings
(conjuntamente, “SPEs”) perante terceiros credores, tais como em vigor nesta data, a
totalidade dos direitos, frutos, rendimentos e vantagens de titularidade da Companhia
que, a qualquer título, decorram das ações de emissão das Sub-Holdings, no presente e/
ou no futuro, ou forem atribuídos a estas, inclusive direitos a lucros, dividendos, juros
sobre capital próprio, bonificações, haveres e/ou quaisquer outras formas de proventos,
remunerações ou pagamentos, em espécie, pelo exato valor dos direitos econômicos
efetivamente distribuídos à Companhia, nos termos do Instrumento de Garantia e do
respectivo Contrato de Depósito a ser celebrado entre a Companhia, o Agente de Notas
e o Banco Custodiante para fins de abertura da Conta Vinculada e definição das regras para
movimentação da Conta Vinculada (“Contrato de Depósito”); e (b) a propriedade fiduciária
e o domínio resolúvel de todos e quaisquer direitos (atuais ou futuros) sobre a Conta
Vinculada, inclusive, sem limitação, todos os direitos de crédito da Companhia em relação
aos investimentos permitidos, conforme identificados no Instrumento de Garantia (“Cessão
Fiduciária”); (iii) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para a outorga de
procurações no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, procurações previstas
no Instrumento de Garantia e no Contrato de Depósito; e (iv) a autorização à Diretoria da
Companhia, bem como a quaisquer de seus representantes legais devidamente constituídos
conforme procuração com poderes específicos e limitados para tanto, para a prática de
todos e quaisquer atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, à outorga da Cessão
Fiduciária e à implementação das deliberações a serem tomadas nesta Assembleia, bem
como ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações previstas na
presente Assembleia. 5. Esclarecimentos: Cópias das minutas dos instrumentos objeto
da Ordem do Dia foram disponibilizadas ao acionista, nos termos em que têm sido
negociados até a presente data, permanecendo sobre a mesa dos trabalhos da presente
Assembleia. 6. Deliberações: Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias
constantes da Ordem do Dia, o acionista representando a totalidade do capital social da
Companhia aprovou, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas: 6.1. A lavratura da presente
ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. 6.2. A realização da
Emissão e da Oferta, com as seguintes características principais, as quais serão detalhadas
e reguladas nas Cártulas: 6.2.1. Número da Emissão: As Notas Comerciais representam
a 2ª (segunda) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia. 6.2.2. Valor Total
da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta
milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido). 6.2.3. Séries: As Notas
Comerciais serão emitidas em série única. 6.2.4. Quantidade: Serão emitidas 80 (oitenta)
Notas Comerciais. 6.2.5. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de
emissão das Notas Comerciais será a data da efetiva subscrição e integralização de cada
Nota Comercial (“Data de Emissão”). 6.2.6. Valor Nominal Unitário: Cada Nota
Comercial terá o valor nominal unitário de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na
Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). 6.2.7. Forma, Custodiante, Comprovação
de Titularidade e Banco Mandatário: As Notas Comerciais serão emitidas sob a forma
cartular e nominativa, e custodiadas conforme definido no “Manual de Normas - CRA de
Distribuição Pública, CRI de Distribuição Pública, Debêntures e de Nota Comercial” da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”), perante o prestador de
serviços de custodiante da guarda física das Notas Comerciais (“Custodiante”), sendo
que, para todos os fins de direito e efeitos, a comprovação da titularidade das Notas
Comerciais será feita por meio da posse e apresentação das Cártulas. Adicionalmente, será
reconhecido como comprovante de titularidade, para as Notas Comerciais depositadas
eletronicamente na B3, o extrato em nome dos titulares das Notas Comerciais emitido pela
B3. Será contratado prestador de serviços de banco mandatário para a Emissão (“Banco
Mandatário”). As Notas Comerciais circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera
transferência de titularidade das Notas Comerciais. Conforme disposto no §1º do artigo
4º da Instrução CVM 566, enquanto objeto de depósito centralizado, a circulação das
Notas Comerciais se operará pelos registros escriturais efetuados nas contas de depósito
mantidas junto à B3, que endossará as cártulas das Notas Comerciais ao credor definitivo
por ocasião da extinção do depósito centralizado, com exceção do resgate que tenha sido
liquidado através da B3. 6.2.8. Distribuição, Regime de Colocação e Forma de
Subscrição: As Notas Comerciais serão objeto de oferta pública de distribuição com
esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da Instrução
CVM 476, da Instrução CVM 566 e das demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Comerciais,
prestada pela instituição intermediária da Oferta (“Coordenador Líder”), tendo como
público alvo investidores profissionais, conforme definidos no artigo 9º-A da Instrução
da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539” e
“Investidores Profissionais”, respectivamente). As Notas Comerciais serão: (i) depositadas
para distribuição no mercado primário e serão subscritas e integralizadas exclusivamente
através do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e
operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 130/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2019 –
Objeto: “Contratação de empresa para adequação do calçadão de Shangri-lá”.
ABERTURA: 15/10/2019, às 09:30h, a sessão será realizada na sala de licitações.
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR EMPREITADA GLOBAL.
Edital: Estará à disposição dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.
br/ link transparência. Pontal do Paraná, 26 de setembro de 2019. Danielle Muniz –
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 235/2019.

BRASIL; bem como (ii) à inexistência de impugnação, por credor quirografário, no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata, nos termos do art. 1.084,
parágrafo 2º, do Código Civil. (2) Quanto ao segundo tema: conferência aos sócios
de bens e parcela em dinheiro: Passando-se ao segundo tema da Ordem do Dia, os
sócios consideraram-se esclarecidos acerca da matéria e passaram à deliberação,
aprovando, por unanimidade de votos, a proposição de que a restituição de valores,
decorrente da redução de capital social aprovada, uma vez cumpridas as condições
estabelecidas nas alíneas (i) e (ii) do item 1.2, supra, seja efetuada mediante a entrega
de recursos financeiros em moeda corrente nacional e mediante a conferência aos sócios, a título de devolução de suas participações no capital social, da propriedade e a
posse de um lote de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas
da Companhia Aberta denominada B3 S.A.- BRASIL, BOLSA, BALCÃO, qualificada
anteriormente, consignando-se que a conferência dos bens e dos recursos financeiros
se efetivará na proporção das quotas que os sócios possuem no capital social. Assim,
restou deliberado que: (2.1) o sócio CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO receberá: (i) a propriedade e a posse de 149.525 (cento e quarenta e nove mil, quinhentas e vinte cinco) ações ordinárias e nominativa da B3 S.A.- BRASIL, BOLSA, BALCÃO,
que tem um valor contábil de R$ 213.192,00 (duzentos e treze mil, cento e noventa e
dois reais); e (ii) a importância de R$ 713.863,00 (setecentos e treze mil, oitocentos e
sessenta e três reais) em moeda corrente nacional; (2.2) a sócia HELOISA APARECIDA LACERDA DE OLIVEIRA FRANCO receberá: (i) a propriedade e a posse de
20.100,00 (vinte mil e cem) ações ordinárias e nominativas da B3 S.A.- BRASIL, BOLSA, BALCÃO, que tem um valor contábil de R$ 28.658,48 (vinte e oito mil, seiscentos e
cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos); e (ii) a importância de R$ 95.961,52
(noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) em
moeda corrente nacional; (2.3) o sócio CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO
FILHO receberá: (i) a propriedade a posse de 15.925,00 (quinze mil, novecentas e
vinte e cinco) ações ordinárias e nominativas da B3 S.A.- BRASIL, BOLSA, BALCÃO,
que tem um valor contábil de R$22.705,79 (vinte e dois mil, setecentos e cinco reais e
setenta e nove centavos); e (ii) a importância de R$ 76.029,21 (setenta e seis mil, vinte
e nove reais e vinte e um centavos) em moeda corrente nacional; (2.4) o sócio CARLOS
JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO receberá: (i) a propriedade e a posse de 15.925,00
(quinze mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias e nominativas da B3 S.A.BRASIL, BOLSA, BALCÃO, que tem um valor contábil de R$22.705,79 (vinte e dois mil,
setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos); e (ii) a importância de R$ 76.029,21
(setenta e seis mil, vinte e nove reais e vinte e um centavos) em moeda corrente nacional; (2.5) o sócio PEDRO ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO receberá: (i) a propriedade e a posse de 32.600,00 (trinta e duas mil e seiscentas) ações ordinárias e nominativas da B3 S.A.- BRASIL, BOLSA, BALCÃO, que tem um valor contábil de R$
46.480,92 (quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e dois centavos);
e (ii) a importância de R$155.639,08 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e trinta
e nove reais e oito centavos) em moeda corrente nacional; e (2.6) a sócia CRISTIANA
APARECIDA LACERDA DE OLIVEIRA FRANCO receberá: (i) a propriedade e a posse
de 15.925,00 (quinze mil, novecentas e vinte e cinco) ações ordinárias e nominativas da
B3 S.A.- BRASIL, BOLSA, BALCÃO, que tem um valor contábil de R$22.705,79 (vinte
e dois mil, setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos); e (ii) a importância R$
76.029,21 (setenta e seis mil, vinte e nove reais e vinte e um centavos) em moeda
corrente nacional. (2.7) O somatório dos valores a serem restituídos aos sócios remonta à importância de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais),
correspondente à redução de capital social aprovada. (3) Quanto ao terceiro tema:
critério de avaliação dos bens a serem entregues aos sócios: Por unanimidade de
votos, os sócios aprovaram a realização dos atos de transferência da propriedade e
posse das ações, a título de devolução das participações no capital social, pelo valor
contábil das referidas ações, conforme reﬂetido no balanço patrimonial do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e no balancete de 31 de agosto de 2019, estando tais valores devidamente registrados nos subitens 2.1 a 2.6 acima, perfazendo o
total de R$ 356.448,75 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito
reais e setenta e cinco centavos), que é aprovado, neste ato, sem quaisquer ressalvas.
(3.1) Os sócios reconheceram, por unanimidade, que os atos jurídicos de conferência
das ações aos sócios atendem ao disposto no art. 22 da Lei nº 9.249/95 e demais dispositivos legais aplicáveis. (4) Quanto ao quarto tema: prática dos atos necessários
à efetivação da deliberação: Os sócios, por unanimidade de votos, autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima
tomadas, uma vez obtida a autorização do BANCO CENTRAL DO BRASIL e desde que
transcorrido o prazo legal sem a oposição de quaisquer credores, devendo ser providenciada a elaboração e assinatura de instrumento de alteração de contrato social,
para a efetivação da redução de capital social. (5) Quanto ao quinto tema: efeitos das
deliberações condicionados à aprovação do Banco Central do Brasil: Finalmente,
os sócios declararam ciência e expressa concordância que todos os efeitos das deliberações tomadas na presente Reunião de Sócios estarão condicionados à aprovação do
Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi
suspensa pelo tempo necessário à lavratura da Ata que, estando em conformidade com
o que restou deliberado, foi aprovada pela unanimidade dos sócios, sem qualquer ressalva ou condição, ficando autorizada a extração de tantas cópias quanto necessárias
para o arquivamento perante a Junta Comercial do Paraná, bem como que as cópias
sejam firmadas apenas pelo Presidente e pelo Secretário.
Mesa:
CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO - Presidente da Sessão
PEDRO ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO - Secretário da Sessão
Sócios:
CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO,HELOISA APARECIDA LACERDA DE
OLIVEIRA FRANCO, CARLOS ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO FILHO,CARLOS
JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO FILHO, PEDRO ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO FILHO E CRISTIANA APARECIDA LACERDA DE OLIVEIRA FRANCO VIANNA

B3; e (ii) depositadas para negociação no mercado secundário através do Módulo CETIP21
– Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3,
sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais depositadas
eletronicamente de acordo com os procedimentos da B3. Concomitantemente à liquidação, as
Notas Comerciais serão depositadas em nome do titular no Sistema de Custódia Eletrônica da
B3. As Notas Comerciais poderão ser ofertadas a, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores
Profissionais, podendo ser subscritas por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores
Profissionais. 6.2.9. Negociação: As Notas Comerciais serão depositadas para negociação
no mercado secundário através do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo
as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais depositadas eletronicamente
de acordo com os procedimentos da B3. As Notas Comerciais somente poderão ser negociadas
nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre investidores qualificados, conforme
definidos nos termos do artigo 9º-B da Instrução CVM 539 (“Investidores Qualificados”),
depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelos
Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e observado
o cumprimento, pela Companhia, do artigo 17 da Instrução CVM 476, salvo na hipótese de
subscrição ou aquisição das Notas Comerciais pelo Coordenador Líder mediante o exercício
de garantia firme, conforme alteração incluída pela Instrução da CVM nº 601, de 23 de agosto
de 2018. 6.2.10. Subscrição e Integralização: A subscrição e integralização das Notas
Comerciais será realizada exclusivamente por meio do MDA. A sua integralização será realizada
à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, na Data de Emissão, pelo seu Valor
Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. As Notas Comerciais
poderão ser subscritas e integralizadas com ágio ou deságio a ser definido no ato de subscrição
da Nota Comercial, desde que aplicado de forma igualitária entre todas as Notas Comerciais.
A subscrição ou aquisição das Notas Comerciais deverá ser realizada no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) meses, contados da data de início da Oferta, nos termos do artigo 8-A da
Instrução CVM 476. 6.2.11. Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da
distribuição pública das Notas Comerciais serão destinados ao pagamento de fornecedores de
determinadas subsidiárias integrais da Companhia e ao reforço de capital de giro das suas
operações ordinárias. 6.2.12. Prazo e Data de Vencimento: Nos termos do caput do artigo 5º
da Instrução CVM 566, as Notas Comerciais terão prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado, de resgate antecipado facultativo e de resgate antecipado obrigatório previstas
nas Cártulas. 6.2.13. Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais
não será atualizado monetariamente. 6.2.14. Remuneração: As Notas Comerciais farão jus ao
pagamento de juros remuneratórios, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário,
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias de
juros dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma
percentual ao ano, com base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada
diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário, disponibilizado em sua
página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida de um percentual (spread) ou sobretaxa
de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias
úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, desde a
Data de Emissão, até a data de seu efetivo pagamento, conforme os critérios definidos no
“Caderno de Fórmulas Notas Comerciais – CETIP21”, disponível para consulta na página da
B3 na internet, refletido de acordo com a fórmula a ser reproduzida nas Cártulas (“Remuneração”).
6.2.15. Pagamento do Valor Nominal Unitário e Remuneração: A Remuneração será paga,
juntamente com o Valor Nominal Unitário, em uma única parcela na Data de Vencimento, ou,
se for o caso, na data de eventual Resgate Antecipado Facultativo ou Resgate Antecipado
Obrigatório, conforme definidos abaixo, ou, ainda, na data do resgate antecipado, decorrente
de eventual declaração de vencimento antecipado das Notas Comerciais. 6.2.16. Garantias:
De forma a garantir o fiel, integral e pontual cumprimento de todas as obrigações principais e
acessórias, presente e futuras, assumidas pela Companhia nas Notas Comerciais, incluindo o
Valor Nominal Unitário, Remuneração, Encargos Moratórios (conforme abaixo definido) e
eventuais despesas e custos de cobrança incorridos, bem como das indenizações, reembolsos,
tributos e similares que os titulares das Notas Comerciais incorram ou venham a incorrer para
a cobrança de seu crédito (“Obrigações Garantidas”), as Notas Comerciais contarão com (i)
aval da CGN BRASIL ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de
capital fechado com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos
905, conjunto 101, parte, bairro Cerqueira Cesar, CEP 01419-001, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 31.973.393/0001-43 (“Avalista”), que responderá, de maneira irrevogável e irretratável,
como devedora solidária e principal pagadora, pelo cumprimento de todas as Obrigações
Garantidas assumidas pela Companhia, até sua plena liquidação (“Aval”); e (ii) garantia de
Cessão Fiduciária (em conjunto com o Aval, “Garantias”), nos termos do Instrumento de
Garantia. 6.2.17. Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, conforme previsto
no §3º do artigo 5º da Instrução CVM 566, resgatar unilateral e antecipadamente as Notas
Comerciais, em sua totalidade ou parcialmente, somente a partir de 90 (noventa) dias corridos
contados da Data de Emissão (inclusive) (“Resgate Antecipado Facultativo”), sem qualquer
prêmio ou penalidade, de acordo com os seguintes procedimentos: (a) mediante comunicação
prévia: (i) por escrito, aos titulares das Notas Comerciais, com cópia ao Agente de Notas, ao
Banco Mandatário, ao Custodiante e à B3, com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos
da data do Resgate Antecipado Facultativo, ou (ii) por publicação de fato relevante em jornal
de grande circulação, onde a Companhia divulga suas obrigações societárias, contendo a data,
o local, o procedimento de resgate, o valor a ser resgatado, bem como qualquer outra informação
relevante aos titulares das Notas Comerciais; (b) o Resgate Antecipado Facultativo parcial ou
total será feito mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do efetivo Resgate
Antecipado Facultativo, Encargos Moratórios (conforme aplicável) e outros encargos devidos
e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, sem qualquer prêmio ou penalidade;
(c) o Resgate Antecipado Facultativo total deverá ser realizado: (i) com relação às Notas
Comerciais depositadas eletronicamente na B3, conforme procedimentos adotados pela B3; e/
ou (ii) com relação às Notas Comerciais que não estiverem depositadas eletronicamente na B3,
na sede da Companhia e/ou em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário,
conforme aplicável; (d) o Resgate Antecipado Facultativo parcial deverá ser realizado mediante
sorteio ou leilão, conforme disposto no §5º do artigo 5º da Instrução CVM 566, sendo que o
Agente de Notas será responsável por organizar o sorteio ou o leilão e a Companhia deverá
comunicar os titulares das Notas Comerciais acerca deste, na mesma forma da comunicação de
Resgate Antecipado Facultativo mencionada acima. Poderão estar presentes no sorteio ou no
leilão os titulares das Notas Comerciais ou seus procuradores devidamente constituídos para
este fim, sendo que todas as etapas desse processo, tais como habilitação dos titulares de Notas
Comerciais, qualificação, apuração e validação das quantidades de Notas Comerciais a serem
resgatadas, serão realizadas fora do âmbito da B3; (e) o Resgate Antecipado Facultativo das
Notas Comerciais implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria,
conforme disposto no §4º do artigo 5º da Instrução CVM 566; e (f) todos os custos e despesas
decorrentes do Resgate Antecipado Facultativo serão integralmente incorridos pela
Companhia. 6.2.18. Resgate Antecipado Obrigatório: Caso, em razão da declaração do
completion dos projetos pelos credores dos contratos financeiros celebrados entre a (i)
Morrinhos, suas controladas (“SPEs Morrinhos”) e determinados credores, (ii) LDB, suas
controladas (“SPEs LDB”) e determinados credores e (iii) SVP, suas controladas (“SPEs
SVP”) e determinados credores, a Morrinhos, as SPEs Morrinhos, a LDB, as SPEs LDB, a SVP
e as SPEs SVP realizem qualquer distribuição de lucro, proventos ou realizem quaisquer
pagamentos aos seus respectivos acionistas (“Evento de Resgate”), a Companhia deverá, em
até 10 (dez) dias contados da data da verificação do Evento de Resgate, resgatar antecipadamente
as Notas Comerciais, total ou parcialmente, em montante equivalente ao valor efetivamente
pago ou distribuído aos acionistas da Morrinhos, das SPEs Morrinhos, da LDB, das SPEs
LDB, da SVP e das SPEs SVP em razão da verificação do Evento de Resgate (“Resgate
Antecipado Obrigatório”), sem qualquer prêmio ou penalidade, de acordo com os seguintes

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Município e Coamarca de Curitiba- Estado do Paraná
Bel. Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia
Titular
Faço saber que pretendem se casar:
1 - DANIEL HIDEKI YAMANAKA e JÉSSICA SCHIOCHET JAQUES;
2 - MAURICIO MILONI PADILHA RODRIGUES e ANA CAROLINA DA SILVA DE
OLIVEIRA;
3 - SEBASTIÃO JOÃO FELIPE e SUELI APARECIDA DE FREITAS;
4 - RUY HENRIQUE CARVALHO NETTO e ADRIANA BATISTA RIBEIRO;
5 - NICHOLAS MARIANO COSTA e DANIELA PROENÇA BONFIM;
6 - ANTÔNIO INOCÊNCIO PUDEULKO e SILMONI FERREIRA DA SILVA.
Se alguém soube de algum impedimnto, oponha-se na forma da Lei no prazo de 15
(quinze) dias
Curitiba, 26 de setembro de 2019.

4º Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais
e 16º Serviço Notarial da Comarca de Curitiba/PR.
ADILSON TABORDA - Titular
Rua Voluntários da Pátria, 233, loja 06, Centro – Curitiba-PR
fone: 3233-2444
Faço saber que pretendem casar-se:
01 – ARIDELSON NUNES DA SILVA E NAYANDRA ALVES LIMA
02 - EDSON SPINARDI MACEDO E ELENI FLORINDO
03 - RODOLFO AVILA E PAULA CRISTINA CELLI
04 – GUILHERME DE REZENDE SILVA E THAISA CHAVES HAHNEMANN
05 - RICARDO BIASI FERLIN E LUÍSA TAMI MAKITA
06 - MÁRIO LÚCIO TIMOSSI E ADELAIDE SEBASTIANA DE BRITO
07 - RAFHAEL FELIPE NOVINSKI E MIRIAM PEREIRA DE OLIVEIRA
08 - FELIPE LUCIANO DA SILVA E FRANCIELE MORAES PERPETUO
09 - THIAGO HENRIQUE TON E CAMILA DE OLIVEIRA CUER
10 - WÂNDERSON GOMES BARBOSA E ELCIANE BARBOSA DE CAMPOS
11 - DANIEL EDUARDO CIPOLI E ISABEL GERHARDT
12 - CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA E ELISANDRA GONÇALVES ROSA
13 - HUMBERTO LANDIM FERREIRA E TINEZA AGLIARDI DACOL
14 - ANDERSON GARCIA MAGALHÃES PINTO E GIULIA FONTANA BOLZANI
15 - ROBERTO YUZO PARENTI E SIMONE STAWICKI
16 - JOSÉ LUIZ UMBELINO E JOELMA NOEMI DA SILVA
17 - RENATO ROCHA DA SILVA E JÉSSICA GRIEGER
Se alguém souber de algum impedimento oponha-o na forma da lei, no prazo de quinze (15) dias. Este será afixado no lugar de costume e publicado na imprensa local.
Curitiba, 26 de setembro de 2019.
Adilson Taborda
Registrador Civil e Notário.
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AVISO DE TOMADA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2019 – Objeto: “Manutenção das 4 (quatro) passarelas beira-mar em Pontal do Paraná”.
ABERTURA: 15/10/2019, às 14h, a sessão será realizada na sala de licitações. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR EMPREITADA GLOBAL.
Edital: Estará à disposição dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.
br/ link transparência. Pontal do Paraná, 26 de setembro de 2019. Danielle Muniz –
Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 235/2019.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2019
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares destinados a manutenção
AQUISIÇÃO
UNIFORMES ESCOLARES,
TÊNISitens,
E MOCHILAS
DESTINADOS
AOS ALUNOScomo desertos
das unidades de saúde
doDEmunicípio,
sendo tais
àqueles
declarados
no Pregão Presencial nº 070/2019.
Tipo: Menor preço por item.
Data da sessão de abertura: 10 de outubro de 2019.
Horário: 8h30min.
Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal - Avenida XV de Novembro, nº 1761,
Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói/PR.
Informações: telefone (42) 3638-8000 ou e-mail licitacao@candoi.pr.gov.br.
O edital e seus anexos poderão ser consultados no Setor de Licitações e Contratos, no
endereço supracitado ou no site www.candoi.pr.gov.br/licitacoes.php.
Candói, 26 de setembro de 2019.
Valdecir Teodoro Franco
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2019 – REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO Nº 177/2019
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento, de forma parcelada, de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) faixa “C” (especificações do DNIT/71),
com CAP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
ATENÇÃO: Licitação diferenciada com Cota Reservada para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual e Cota de Ampla Participação
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.
VALOR TOTAL ESTIMADO NA LICITAÇÃO: R$ 2.254.630,00 (Dois milhões duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30min do dia 11/10/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 11/10/2019 a partir das
08h31min.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 11/10/2019 a partir
das 09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).
Pregoeira: Melissa Banhuk Ribeiro.
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento,
centro, telefones (42) 3521-1262.
e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
site: www.uniaodavitoria.pr.gov.br - links LICITAÇÃO e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
União da Vitória - PR, 26 de setembro de 2019.
Hilton Santin Roveda - Prefeito

procedimentos: (a) mediante comunicação prévia: (i) por escrito, aos titulares das
Notas Comerciais, com cópia ao Agente de Notas, ao Banco Mandatário, ao
Custodiante e à B3, com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos da data do
Resgate Antecipado Obrigatório, ou (ii) por publicação de fato relevante em jornal
de grande circulação, onde a Companhia divulga suas obrigações societárias, contendo
a data, o local, o procedimento de resgate, o valor a ser resgatado, bem como qualquer
outra informação relevante ao titular das Notas Comerciais; (b) o Resgate Antecipado
Obrigatório parcial ou total será feito mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário,
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão
(inclusive) até a data do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório, Encargos Moratórios
(conforme aplicável) e outros encargos devidos e não pagos até a data do Resgate
Antecipado Obrigatório, sem qualquer prêmio ou penalidade; (c) o Resgate Antecipado
Obrigatório total deverá ser realizado: (i) com relação às Notas Comerciais depositadas
eletronicamente na B3, conforme procedimentos adotados pela B3; e/ou (ii) com relação
às Notas Comerciais que não estiverem depositadas eletronicamente na B3, na sede da
Companhia e/ou em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário,
conforme aplicável; (d) o Resgate Antecipado Obrigatório parcial deverá ser realizado
mediante sorteio ou leilão, conforme disposto no §5º do artigo 5º da Instrução CVM
566, sendo que o Agente de Notas será responsável por organizar o sorteio ou o leilão
e a Companhia deverá comunicar os titulares das Notas Comerciais acerca deste, na
mesma forma da comunicação de Resgate Antecipado Obrigatório mencionada acima.
Poderão estar presentes no sorteio ou no leilão os titulares das Notas Comerciais ou
seus procuradores devidamente constituídos para este fim, sendo que todas as etapas
desse processo, tais como habilitação dos titulares de Notas Comerciais, qualificação,
apuração e validação das quantidades de Notas Comerciais a serem resgatadas, serão
realizadas fora do âmbito da B3; (e) o Resgate Antecipado Obrigatório das Notas
Comerciais implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria,
conforme disposto no §4º do artigo 5º da Instrução CVM 566; e (f) todos os custos e
despesas decorrentes do Resgate Antecipado Obrigatório serão integralmente
incorridos pela Companhia. 6.2.19. Local de Pagamento: Os pagamentos referentes
às Notas Comerciais serão efetuados em conformidade com: (i) os procedimentos adotados
pela B3, caso as Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3; (ii) em
conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário; ou, ainda, (iii) na sede da
Companhia, diretamente aos seus titulares, caso as Notas Comerciais não estejam
depositadas eletronicamente na B3. Farão jus aos pagamentos devidos, aqueles que
forem titulares de Notas Comerciais no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento.
6.2.20. Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Notas
Comerciais, os débitos em atraso, sem prejuízo da Remuneração incidente sobre os
valores em atraso até a data do efetivo pagamento integral, ficarão sujeitos: (i) à multa
moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por
cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii) a juros de mora não compensatórios
calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, sobre o montante devido e não pago,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
(“Encargos Moratórios”). 6.2.21. Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão
prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação relativa às Notas
Comerciais, até o primeiro dia útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em
que não haja expediente comercial ou bancário no local de pagamento das Notas
Comerciais sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos que
os pagamentos devam ser realizados através da B3, hipótese em que somente haverá
prorrogação quando a data do pagamento coincidir com sábados, domingos ou feriados
declarados nacionais. Para efeitos da Emissão, a expressão “dia(s) útil(eis)” deverá
significar qualquer dia da semana, exceção feita aos sábados, domingos e feriados
declarados nacionais. 6.2.22. Vencimento Antecipado: As Notas Comerciais estarão
sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado usuais de mercado, as quais serão definidas
nas respectivas Cártulas (“Eventos de Inadimplemento”). Em caso de vencimento antecipado
das Notas Comerciais, a Companhia e a Avalista deverão efetuar o pagamento do Valor
Nominal Unitário das Notas Comerciais acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis desde a Data de Emissão (inclusive) até a data do seu efetivo pagamento, bem como
de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos das Notas
Comerciais e do Instrumento de Garantia. 6.3. A outorga da Cessão Fiduciária, pela Companhia
em favor dos titulares das Notas Comerciais, representados pelo Agente de Notas, nos
termos do Instrumento de Garantia e do Contrato de Depósito. 6.4. A outorga das procurações
no âmbito da Emissão (“Procurações”), incluindo, mas não se limitando a, procurações
previstas no Instrumento de Garantia e no Contrato de Depósito, as quais deverão
permanecer em vigor por prazo equivalente ao prazo de vigência do Instrumento de
Garantia, independente das limitações temporais para outorga de procuração previstas
no Estatuto Social da Companhia, podendo os membros da Diretoria negociar livremente
os termos e condições das Procurações. 6.5. A autorização à Diretoria da Companhia, bem
como a quaisquer de seus representantes legais devidamente constituídos conforme
procuração com poderes específicos e limitados para tanto, para a prática de todos e
quaisquer atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, à outorga da Cessão
Fiduciária e à implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia, bem como
ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações tomadas nesta
Assembleia, incluindo, mas não se limitando a: 6.5.1. Negociação e definição dos termos e
condições da Emissão e da Oferta, em especial, as hipóteses de vencimento antecipado;
6.5.2. Contratação do Coordenador Líder para desempenhar a função de instituição
intermediária da Oferta, mediante assinatura do respectivo mandato com os termos e condições
de tal contratação (“Mandato”), bem como do Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob o Regime
de Garantia Firme de Colocação, da 2ª (Segunda) Emissão de Notas Promissórias Comerciais,
em Série Única, da Atlantic Energias Renováveis S.A. (“Contrato de Distribuição”); 6.5.3.
Contratação de todos os demais prestadores de serviços para a Oferta, incluindo, sem limitação,
os sistemas de distribuição e negociação das Notas Comerciais nos mercados primário e
secundário, a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade
de Agente de Notas, o Custodiante, o Banco Mandatário, o Banco Custodiante, os assessores
legais, entre outros, fixando-lhes os respectivos honorários; e 6.5.4. Celebração e assinatura
das Cártulas, do Instrumento de Garantia, do Contrato de Depósito, do Mandato, do Contrato
de Distribuição, das Procurações, dos contratos de prestação de serviços para fins de
contratação de todos os prestadores de serviços necessários no âmbito da Emissão, e de
todos os demais instrumentos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da
Emissão e respectivas Garantias, bem como quaisquer aditamentos aos referidos documentos.
7. Arquivamento e Publicações: Por fim, o acionista deliberou pelo arquivamento desta
ata perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, e pela realização das publicações legais
e devidas transcrições nos livros societários. 8. Encerramento, Lavratura e Aprovação
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 9.
Assinaturas: Mesa: Sr. Bruno de Luca Zanatta; e Secretária: Silvia Helena Carvalho Vieira da
Rocha. Acionista: CGN Brasil Energia e Participações S.A. (p. Bruno de Luca Zanatta e
Felipe Gabriel Machado Cargnin). Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia
Geral Extraordinária da Atlantic Energias Renováveis S.A., realizada em 20 de setembro de
2019 às 10h00, lavrada em livro próprio e assinada pelos acionistas da Companhia.
Curitiba, 20 de setembro de 2019.
Silvia Helena Carvalho Vieira da Rocha
Secretária da Assembleia e Advogada
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Disney Jr. é a
atração de Dia
das Crianças
no Shopping
Jardim das
Américas
O mês das crianças
será de muita diversão no
Shopping Jardim das Américas. Isso porque de 27 de
setembro a 20 de outubro,
a Praça de Eventos recebe
direto das telinhas uma
área temática da Disney
Jr. O evento, gratuito, terá
diversas atividades das
séries Doutora Brinquedos, Princesinha Sofia, A
Guarda do Leão e Mickey
Aventura Sobre Rodas.
No espaço Mickey
Aventura sobre Rodas, as
crianças vão aprender a
colocar e tirar parafusos
de uma roda de carro e
passarão por obstáculos feitos com pneus,
túnel e uma mini cama
elástica em formato de
roda. Haverá ainda um
painel para tirar foto.
No cenário da Dra.
Brinquedos, os pequenos vão simular uma
consulta usando crachá,
preenchendo prontuários
sobre os brinquedos com
direito a carimbos, levando os brinquedos para
macas e fazendo exames.
A Guarda do Leão trará
um circuito onde as crianças passarão por atividades
de escaladas, atravessando
o escorregador em formato de pedra e o obstáculo
de troncos, subirão um
caminho de pedras cenográficas e ganharão um
certificado. Haverá ainda lâminas de pintura.

Voltar

Detalhes processo licitatório
I n f o rmaç õ es G erais

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CANDÓI
Ano* 2019
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* 123
Modalidade* Pregão
Número edital/processo* 123
R ec u rso s p ro ven ien tes d e o rg an ismo s in tern ac io n ais/ mu ltilaterais d e c réd ito

Instituição Financeira
Contrato de Empréstimo
Descrição Resumida do Objeto* Aquisição de materiais e equipamentos hospitalares destinados a manutenção das
unidades de saúde do município, sendo tais itens, àqueles declarados como
desertos no Pregão Presencial nº 070/2019

Forma de Avalição Menor Preço
Dotação Orçamentária* 0800310301000520733390300000
Preço máximo/Referência de preço - 82.250,60
R$*
Data de Lançamento do Edital 26/09/2019
Data da Abertura das Propostas 10/10/2019
NOVA Data da Abertura das Propostas

Data Registro

27/09/2019

Data Registro

Data de Lançamento do Edital
Data da Abertura das Propostas
Há itens exclusivos para EPP/ME? Não
Há cota de participação para EPP/ME? Não

Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não
Data Cancelamento
Editar
CPF: 4886996906 (Logout)
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