
1º CHAMAMENTO PÚBLICO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ELETIVA - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE 

ESPORTES ELETRÔNICOS

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, a assembleia ordinária 
eletiva para a fundação da Federação Paranaesnse de Esportes Eletrônicos do 
Estado do Paraná, no dia 28 de dezembro de 2021,  com primeiro chamamento 
às 13h30min e segundo chamamento às 13h45, por meio de assembleia virtual 
(link acessivel mediante solicitação até 1 dia útil da data da assembléia, pelo email 
federacaoe.sportsparana@gmail.com), publicada em jornais de grande circulação, 
realiza chamamento público  para fundar entidade associativa que se refere aos 
artigos 44 a 61 do Código Civil e deliberar sobre outros temas.

DO OBJETO  E PAUTA
1. O objeto deste chamamento público é a fundação da Federação Paranaense de 
Esportes Eletrônicos frente às necessidades atuais de organização de ecossistemas 
para crianças e jovens dentro da modalidade dos esportes eletrônicos e a deliberação 
da seguionte pauta 1.Apreciar e deliberar sobre a fundação e aprovação do nome da 
federação de esportes eletrônicos do Estado do Paraná; 2. Apreciar e deliberar sobre 
o endereço; 3. Apreciar e deliberar sobre o estatuto social; 4. Apreciar e deliberar 
sobre a eleição da diretoria executiva e conselho fiscal; 5. Posse da diretoria 
executiva e conselho fiscal e eventuais outras temas que possam surgir.

DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
1. Poderão participar deste chamamento público quaisquer organizações da 
sociedade civil, pessoas físicas e jurídicas que estejam engajadas e interessadas na 
regulamentação e desenvolvimentos dos esportes eletrônicos.
Subscrevo-me,

Daniel Romaniuk Pinheiro Lima

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
Estado do Paraná

2º ERRATA DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2021 – PMG
OBJETO: EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PAISAGISMO 
(CALÇADAS EM PAVER E GRAMA), DRENAGEM, CICLOFAIXA E 
TERRAPLANAGEM EM UM TRECHO COM EXTENSÃO DE 640,00 
(SEISCENTOS E QUARENTA) METROS, NA AV. RUI BARBOSA 
(TRECHO ENTRE A AV. DAMIÃO BOTELHO DE SOUZA E AV. JOÃO 
GUALBERTO), NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA/PR.
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
GUARATUBA, designada pela Portaria nº. 13.040/2021 TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar:
ERRATA – ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO,CONDIÇÕES 
DE PARTICIPAÇÃO ITEM 2 “III”, DO VALOR MÁXIMO E ANEXOS. 
• RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 01 e 02: deverão ser 
protocolizados junto ao Protocolo Geral do Município á Rua Dr. João 
Cândido, nº. 380 – Centro – Guaratuba – PR, até o dia 20 de janeiro 
de 2022 às 11h00min (onze horas).
• ABERTURA DOS ENVELOPES E INICIO DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 20 de janeiro de 2022 a 
partir das 13h00min (treze horas). 
O Edital retificado estará disponível no portal do Município (www.
portal.guaratuba.pr.gov.br).

Guaratuba, 16 de novembro de 2021.
Patricia I. C. Rocha da Silva

Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ – CREA-PR

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Autarquia Federal nos termos 
da Lei n.º 5.194/66, dotada de personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o 
n.º 76.639.384/0001-59, com Sede na Rua Dr. Zamenhof, n.º 35, Alto da Glória, Curitiba - PR, 
neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira, em 
conformidade com as Leis n.º 8.666/93 e n.º 8.245/1991 e respectivas alterações posteriores, torna 
pública a necessidade de locação de imóvel, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, para instalação 
e funcionamento da Regional Curitiba.
O recebimento dos envelopes contendo a proposta de cada interessado deverá ocorrer no período 
de 17/12/2021 a 23/12/2021, das 09h00 às 17h00, no endereço indicado no subitem 3.1 do Aviso 
de Procura de Imóvel disponível no site https://www.crea-pr.org.br/ws/licitacoes-do-crea-pr, no qual 
estão a descrição do objeto e as condições para apresentação das propostas.

Curitiba, 15 de dezembro de 2021.

Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente Crea-PR

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 pública a realização do seguinte procedimento licitatório: 

Pregão Eletrônico: nº 042/2021 
PROTOCOLO: nº 20272-76.2021

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 914346
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação, instalação e manutenção 
(preventiva e corretiva) de 02 (duas) centrais telefônicas – PABX hibridas, bem como, 
locação de 114 aparelhos digitais para atender o sistema de telecomunicação da 
Assembleia Legislativa, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Termo 
de Referência.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE 
PREÇOS: 06/01/2022, às 10h00, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 17/12/2021 até às 09h30 
do dia 06/01/2022, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.
licitacoese.com.br. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
LOTE ÚNICO – AMPLA CONCORRÊNCIA 
VALOR MÁXIMO GLOBAL DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO: R$ 451.200,00 (quatrocentos 
e cinquenta e um mil e duzentos reais)
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
das 17h30min do dia 17/12/2021, no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: 
www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-4340 ou e-mail 
licitacao@assembleia.pr.leg.br. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.3390.3912 - Locação de Máquinas e 
Equipamentos.

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 16 de dezembro de 2021.

HORA, DATA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de Dezembro do ano de 2021, às 21:00 hs, reuniram-se, na sede social da empresa, localizada 
à Rua Eduardo Sprada, nº 3936, Bairro: Campo Comprido, CEP: 81.270-010, nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná. CONVOCAÇÃO: Fica 
dispensada a convocação, por estarem presentes a totalidade dos os sócios. QUORUM: Sócios da empresa representando 100 % do Capital Social com 
direito a voto, conforme assinaturas constantes da presente ata, a saber: ELCIO BAGGIO ASSESSORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicilio na Cidade de Curitiba-Estado do Paraná, na Rua Eduardo Sprada, n.º 3.936, Bairro: Campo 
Comprido, CEP: 81.270-010, registrada, na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 41203855799 em 06/02/1998 e inscrita no CNPJ sob 
o n.º 02.380.340/00001-10, neste ato representada por seu sócio administrador ELCIO BAGGIO, Brasileiro, Empresário, casado sob o regime de 
comunhão universal de bens, nascido em 29/07/1956, Natural de Curitiba-PR, portador da Cédula de Identidade nº 1.221.771-4-SESP/PR e CPF n.º 318 
236 969-53, residente e domiciliado em Curitiba - PR, à Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1861, Apto 2301, Bairro: Mossungue, CEP: 
81.200-100; BAGGIO E PORTUGAL LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicilio na 
Cidade de Curitiba-Estado do Paraná, na Rua Maestro Francisco Antonello, 1966, Bairro: Fanny, CEP: 81.030-100, registrada, na Junta Comercial do 
Estado do Paraná sob o NIRE nº 41203087619 em 24/05/1994 e inscrita no CNPJ sob o nº 00.075.738/0001-18, neste ato representada por sua sócia 
administradora EVANA BAGGIO PORTUGAL, Brasileira, Empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens Nascida em 01/05/1963, 
Natural de Curitiba-PR, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.245.131-4-SESP/PR e CPF nº 462 312 859-87, residente e domiciliada em Curitiba-
PR à Travessa Percy Withers, nº 104, Apto 2201, Bairro: Agua Verde, CEP: 80.240-190; BBG HOLDING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede e domicilio na cidade de Curitiba, Estado do Paraná na Rua José Izidoro Biazetto, nº 1210, Sala 408, andar 4, Bairro: Mossungue, CEP: 81.200-240, 
inscrita no CNPJ sob nº 26 583 166/0001-71 e registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 41208477890 em 26/10/2016, neste 
ato representada por sua administradora ELANIE BAGGIO BIZINELLI, Brasileira, Empresária, casada pelo regime de comunhão universal de bens, 
Natural de Curitiba – PR, nascida em 12/04/1959, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 1.674.606-1-SESP/PR e CPF 359 941 349-53, residente 
e domiciliada em Curitiba – PR, à Avenida Sete de Setembro, n.º 5170, Apto 601, Bairro: Batel, CEP: 80.240-000. COMPOSIÇÃO DA MESA: Por 
aclamação, assumiu a Presidência desta Assembleia Sr. Elcio Baggio, que convidou para secretariar os trabalhos Sra. Elanie Baggio Bizinelli. 
ORDEM DO DIA: Redução do Capital social da empresa. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos sócios presentes, foi aprovado sem qualquer 
restrição: (I) – Tendo em vista o excesso de capital social em relação ao objeto e às operações atualmente cursadas pela sociedade, os sócios 
decidem pela redução do capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado, que passará de R$ 7.929.000,00 (Sete milhões, novecentos 
e vinte e nove mil reais), para R$ 3.429.000,00 (Três milhões quatrocentos e vinte e nove mil reais) sendo a redução no valor de R$ 4.500.000,00 (Quatro 
milhões e quinhentos mil reais). Para efeitos do Paragrafo 1º do Artigo 1.084 da Lei 10.406/02, o arquivamento da Alteração Contratual resultante se dará 
no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta ata. O montante será devolvido, na proporção das societárias de cada um dos sócios na 
sociedade, da seguinte forma: A sócia ELCIO BAGGIO ASSESSORIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com os seguintes Bens Imóveis: a) Terreno 
constituído pelo remanescente do Lote nº 17 (dezessete), da Planta Marcos Scorsin, situado no lugar Passaúna, Distrito de Campo Comprido, nesta 
cidade de Curitiba, com os seguintes limites e confrontações: A medição iniciou-se num marco de concreto denominado M-1307, cravado no vértice das 
terras de Antonio Roberto Tosato e de Carlota Muller, deste, seguiu-se por linha seca confrontando com terras de Carlota Muller, com azimute de 85º 36’ 
15”, com extensão de 647,99 metros , até o marco M-2163E; deste, defletiu-se à direita e seguiu-se por linha seca confrontando com terras de Laércio 
Orlando Hintz Greca, com azimute de 161º 57’ 14” e uma extensão de 94,61 metros, até o marco M-2168D; deste, defletiu-se à direita e seguiu-se por 
linha seca confrontando com terras de Jocelim Marquetto, Leonildo Michelim, Antonio Marquetto, Olindo Marquetto, Fortunatto Marquetto, André Orchal 
e Jocir Benedito Amorim, com azimutes e distâncias a seguir: 262º 18’ 22” com 167,54 metros, até o marco M-2163C, 252º 38’ 17” com 99,13 metros, 
até o marco M- 2163B; 252º 45’ 53” com 251,94 metros, até o marco M-2163A, deste , defletiu-se à direita e seguiu-se por linha seca confrontando com 
terras de Kingiro Abe e Francisco José Soares, com azimutes e distâncias a seguir: 322º 51’ 24” com 77,40 metros, até o marco M-2163; 265º 00’ 45” 
com 225,91 metros, até o marco M-1306-E7-120; deste ponto , defletiu-se à direita e seguiu-se por linha seca confrontado com terras de Antonio Roberto 
Tosato e outros, com azimutes e distâncias a seguir: 12º 30’ 40” com 17,14 metros, 19º 00’ 14” com 19,49 metros; 15º 20’ 54” com 18,65 metros; 10º 
22’ 57” com 19,46 metros; 14º 08’ 09” com 20,79 metros, 58º 08’ 37” com 19,47 metros; 102º 27’ 55” com 19,38 metros; 88º 22’ 33” com 9,53 
metros; 01º 10’ 12” com 18,7163 metros; 84º 35’ 32”com 12,86 metros; 114º 52’ 56” com 12,68 metros; 21º 16’ 51” com 12,26 metros, até o marco 
M-1307, ponto inicial, encerrando o perímetro e perfazendo a área total de 60.593,00 metros quadrados. Indicação Fiscal: Setor 69, Quadra 004, Lote 
040.000-9, conforme Registro Geral – Matricula nº 123.811 da 8ª Circunscrição – Curitiba- Paraná, avaliado por R$ 30.000,00 (Trinta mil reais); b) 
Chácara nº 06 (seis), resultante do desmembramento do terreno de propriedade dos Herdeiros de Angelo Marqueto, situado no Campo Comprido,   
nesta capital, de forma irregular , com área total 14.603,27m2, medindo 38,56 metros de frente para Rua Angelo Marqueto, do lado direito de quem da 
rua olha mede 340,50 metros da frente aos fundos, confrontado com a chácara nº 05, do lado esquerdo mede 374,00 metros, confrontando com a 
chácara nº07, fechando nos fundos com 54,50 metros confrontando com propriedade de Antonio Tosatto. Indicação Fiscal: Setor 69, Quadra 004, Lote: 
093.000-8, conforme Registro Geral – Matricula nº 51.801 da 8ª Circunscrição – Curitiba- Paraná, avaliado por R$ 30.000,00 (Trinta mil reais); c) 
Direitos de Compromisso de compra e venda nº 095/94 de 29/08/1994, junto a CIC – Companhia de Desenvolvimento de Curitiba, imóvel Lote 8/9 da 
Planta de Herdeiros de Helmuth Weber localizado na Rua Eduardo Sprada nº 6330 , Bairro Cidade Industrial, Curitiba-PR. Indicação fiscal 29-073-
094.000- 4., avaliado por R$ 175.492,16 (Cento e setenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos). Em moeda 
corrente do país R$ 1.264.507,84 (Um milhão duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e oitenta e quatro centavos). A sócia 
BAGGIO E PORTUGAL LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, com os seguintes bens imóveis: a) Lote de Terreno denominado X 
(“xis”) resultante de unificação dos lotes nº s 24 (vinte e quatro), 25 (vinte e cinco), 26-A (vinte e seis –“a”), 27-A (vinte e sete –“a”), 28-A (vinte e oito-“a”) 
e “E” (“e”), da Planta Nossa Senhora de Lourdes, situado no Distrito de Campo Comprido, em Curitiba-PR, localizado no lado impar do logradouro, 
medindo 81,50 metros de frente para a Rua Angelo Piotto, pelo lado direito, de quem da referida rua olha o imóvel, mede 15,00 metros e confronta com 
o Lote Fiscal 029.000; pelo lado esquerdo mede 40,50 metros e confronta com a Rua Alexandra Sarnacka; com o qual faz esquina e na linha de fundos, 
onde mede 87,15 metros em dois (2) segmentos, da direita para a esquerda, a primeira reta mede 72,15 metros, daí deflete à esquerda e mede, em linha 
curva 15,00 metros, ambos confrontando com a Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, para a qual também faz frente; fechando o perímetro e 
perfazendo a área total de 2.566,75 metros quadrados, sem benfeitorias. Indicação Fiscal: Setor 29, Quadra 065, Lote 210.000, conforme Registro Geral 
– Matricula nº 212.814 da 8ª Circunscrição – Curitiba- Paraná, avaliado por R$ 639.245,72 (Seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e 
cinco reais e setenta e dois centavos); b) Lote B (“bê), resultante da divisão do terreno com área de 6.300,00 m2., situado no lugar Barigui, Distrito de 
Campo Comprido, nesta Cidade de Curitiba, localizado no lado par do logradouro, a 34,64 metros de distância da esquina com a Rua José Baggio, 
medindo 75,00 metros, em linha curva, de frente para a Rua Eduardo Sprada; pelo lado direito, de quem da referida rua olha o imóvel , mede 35,50 
metros de extensão da frente aos fundos em duas linhas consecutivas, a primeira com 5,58 metros confronta com a Rua Eduardo Sprada e segunda 
com 29,92 metros, confronta com o Lote de Indicação Fiscal nº 27-023-023.000; pelo lado esquerdo mede95,06 metros em duas linhas consecutivas, a 
primeira com 13,61 metros e a segunda com 81,45 metros, ambas confrontando com o Lote A desta mesma subdivisão e na linha de fundos, onde mede 
125,40 metros, confronta com o Lote de Indicação Fiscal nº 27-023-023-000; fechando o perímetro e perfazendo a área total de 4.139,73 metros 
quadrados, sem benfeitorias. Indicação Fiscal: Setor: 27, Quadra 023, Lote: 028.000 conforme Registro Geral – Matricula nº 94.086 da 8ª Circunscrição 
– Curitiba- Paraná, avaliado por R$ 100.000,00 (Cem mil reais); Em moeda corrente do país R$ 760.754,28 (Setecentos e sessenta mil 
setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). A sócia BBG HOLDING LTDA, com os seguintes bens imóveis: a) Apartamento nº 11 
(onze) localizado no 1º pavimento do Edifício Vovô Ernesto, situado na Rua Ipiranga no Munícipio e Comarca de Matinhos-PR com área privativa 
principal construída de 135,4550 m2, área privativa total construída de 135,4450m2, área de uso comum construída, incluindo vaga de garagem nº 01 
com 79,0883m2, área total construída da unidade autônoma de 214,5433m2, fração ideal de solo e partes comuns de 0,333333 quota de terreno da 
unidade de 125,00m2. Com as seguintes dependências: hall, sala social, sala de estar e refeições, lavabo, sacada, cozinha, serviço, dependência 
de empregada, circulação, banheiro social, 03 (três) dormitórios, sendo uma suíte com banheiro privativo. Compõe ainda este andar: hall, escadaria e 
elevador. O referido edifício está construído sobre o lote de terreno urbano nº 21, da Planta Balneário Caiubá, situado no lugar Caiobá , no Município e 
Comarca de Matinhos – PR, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Ipiranga por 25,00 metros de extensão da frente aos fundos em ambos os lados, 
confrontando pelo lado direito de quem da rua olha o imóvel com os lotes nºs 18 e 19, pelo lado esquerdo confronta com o lote nº 23e na linha de fundos 
onde mede 15,00 metros confronta com o lote nº 20, com a área total de 375,00m2. Registro de Imóveis de Matinhos – Paraná, Registro Geral Livro nº 
2, Matrícula nº 50.195, avaliado em R$ 120.667,86 (Cento e vinte mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta seis centavos). b) Apartamento 
nº 21 (vinte e um) localizado no 2º pavimento do Edifício Vovô Ernesto, situado na Rua Ipiranga no Munícipio e Comarca de Matinhos-PR com área 
privativa principal construída de 135,4550 m2, área privativa total construída de 135,4450m2, área de uso comum construída, incluindo vaga de garagem 
nº 02 com 79,0883m2, área total construída da unidade autônoma de 214,5433m2, fração ideal de solo e partes comuns de 0,333333 quota de terreno 
da unidade de 125,00m2. Com as seguintes dependências: hall, sala social, sala de estar e refeições, lavabo, sacada, cozinha, serviço, dependência de 
empregada, circulação, banheiro social, 03 (três) dormitórios, sendo uma suíte com banheiro privativo. Compõe ainda este andar: hall, escadaria e 
elevador. O referido edifício está construído sobre o lote de terreno urbano nº 21, da Planta Balneário Caiubá, situado no lugar Caiobá , no Município e 
Comarca de Matinhos – PR, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Ipiranga por 25,00 metros de extensão da frente aos fundos em ambos os lados, 
confrontando pelo lado direito de quem da rua olha o imóvel com os lotes nºs 18 e 19, pelo lado esquerdo confronta com o lote nº 23e na linha de fundos 
onde mede 15,00 metros confronta com o lote nº 20, com a área total de 375,00m2. Registro de Imóveis de Matinhos – Paraná, Registro Geral Livro nº 
2, Matrícula nº 50.196, avaliado em R$ 120.667,86 (Cento e vinte mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta seis centavos). c) Apartamento 
nº 31 (trinta e um ) localizado no 3º pavimento do Edifício Vovô Ernesto, situado na Rua Ipiranga no Munícipio e Comarca de Matinhos-PR com área 
privativa principal construída de 135,4550 m2, área privativa total construída de 135,4450m2, área de uso comum construída, incluindo vaga de garagem 
nº 03 com 79,0883m2, área total construída da unidade autônoma de 214,5433m2, fração ideal de solo e partes comuns de 0,333333 quota de terreno 
da unidade de 125,00m2. Com as seguintes dependências: hall, sala social, sala de estar e refeições, lavabo, sacada, cozinha, serviço, dependência de 
empregada, circulação, banheiro social, 03 (três) dormitórios, sendo uma suíte com banheiro privativo. Compõe ainda este andar: hall, escadaria e 
elevador. O referido edifício está construído sobre o lote de terreno urbano nº 21, da Planta Balneário Caiubá, situado no lugar Caiobá , no Município e 
Comarca de Matinhos – PR, medindo 15,00 metros de frente para a Rua Ipiranga por 25,00 metros de extensão da frente aos fundos em ambos os lados, 
confrontando pelo lado direito de quem da rua olha o imóvel com os lotes nºs 18 e 19, pelo lado esquerdo confronta com o lote nº 23e na linha de fundos 
onde mede 15,00 metros confronta com o lote nº 20, com a área total de 375,00m2. Registro de Imóveis de Matinhos – Paraná, Registro Geral Livro nº 
2, Matrícula nº 50.197, avaliado em R$ 120.667,86 (Cento e vinte mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta seis centavos). d) Remanescente 
do Lote nº 18 (dezoito) da Planta de subdivisão da “Vila Balnearia Morro de Caiobá” no Município e Comarca de Matinhos-PR, medindo 12,00 metros de 
frente para a Avenida Saint Hilaire (anteriormente denominada Avenida Guaratuba); pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno, mede 26,73 
metros de extensão de frente aos fundos, e confronta com o lote nº 17; pelo lado esquerdo mede 26,15metros e confronta com o Lote nº 19, e na linha 
de fundos onde mede 12,01 metros, confronta com terrenos alodiais de Immanuel Brepohl, perfazendo a área total de 317,30m2, contendo uma casa de 
alvenaria com área construída de 56,00m2, estando o referido imóvel situado do lado impar da numeração predial da Avenida Saint Hilaire e distante 
12,00 metros da esquina com a Rua Ipiranga (a esquina mais próxima). Indicação Fiscal 1A.002.000.0018.0001. Registro de Imóveis de Matinhos – 
Paraná, Registro Geral Livro nº 2, Matrícula nº 19.872, avaliado em R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais). e) Remanescente do Lote 
nº 19 (dezenove) da Planta de subdivisão da “Vila Balnearia Morro de Caiobá” no Município e Comarca de Matinhos-PR, medindo 12,00 metros de frente 
para a Avenida Saint Hilaire (anteriormente denominada Avenida Guaratuba); pelo lado direito de quem da rua olha para o terreno, mede 26,15 metros 
de extensão de frente aos fundos, e confronta com o lote nº 18,   pelo lado esquerdo mede 25,58 metros e confronta com a rua Visconde do Rio Branco 
(antiga rua Curitiba) com o qual esquina e na linha de fundos, onde mede 12,01 metros confronta com o lote nº 19, estando o referido imóvel situado do 
lado impar da numeração predial da Avenida Saint Hilaire. Indicação Fiscal: 1A.002.000.0019.0001. Registro de Imóveis de Matinhos – Paraná, Registro 
Geral Livro nº 2, Matrícula nº 19.873, avaliado em R$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil reais). f) Apartamento nº 401 do 4º andar ou 
7º pavimento do Edifício San Pietro, situado nesta Capital, a Rua Padre Ildefonso nº 250, com área construída de 143,055m2, área comum de 
25,8226190476m2 , área total de 168,877619047m2, correspondendo- lhe uma fração ideal de solo de 0,01865290495 ou 22,411465297m2 do lote B, 
oriundo da unificação e desmembramento dos lotes 8-A/A/B-10-A e 9.000 do croqui nº 3427 da PMC, medindo 33,00m de frente para a Rua Padre 
Ildefonso(antiga rua Alexandre Gutierrez) medindo 28,40m do lado direito de quem da rua olha para o imóvel onde confronta com a propriedade do 
Condomínio Edifício Noema Pasini, do lado esquerdo de quem da rua olha, mede 18,00 m, em uma linha onde confronta com o lote A, 12,50 m em outra 
linha onde confronta com o Lote A e 18,00m em outra linha onde também confronta com o Lote A, e nos fundos mede 22,30m, uma linha onde confronta 
com o lote 6.000; 7,00m em outra linha onde confronta com o lote 8.000 e 22,00m em outra linha onde também confronta com o lote 8.000 com área total 
de 1.201,50m2. Indicação Fiscal: 23.077.019.006-5, conforme Registro Geral – Matricula nº 26.655 da 6ª Circunscrição – Curitiba- Paraná, avaliado por 
R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais); g) – Garagem nº 01 do 2º Sub-Solo ou 1º pavimento do Edifício San Pietro, situado nesta Capital, a Rua Padre 
Ildefonso nº 250, com área construída de 23,68m2, área comum de 19,9720454545m2 e área total de 43,8520454545m2, correspondendo-lhe uma 
fração ideal de solo de 0,00484355499 ou 5,81953132046m2 do lote B, oriundo da unificação e desmembramento dos lotes 8-A/A/B-10-A e 9.000 do 
croqui nº 3427 da PMC, medindo 33,00m de frente para a Rua Padre Ildefonso(antiga rua Alexandre Gutierrez) medindo do lado direito de quem olha 
para o imóvel 28,40m, onde confronta com a propriedade do Condomínio Edifício Noema Pasini, do lado esquerdo de quem da rua olha, mede 18,00m, 
em uma linha onde confronta com o lote A, 12,50 m em outra linha onde confronta com o Lote A e 18,00m em outra linha onde também confronta com o 
Lote A, e nos fundos mede 22,30m, em uma linha onde confronta com o lote 6.000; 7,00m em outra linha onde confronta com o lote 8.000 e 22,00m em 
outra linha onde também confronta com o lote 8.000 com área total de 1.201,50m2. Indicação Fiscal: 23.077.019.042-1, conforme Registro Geral – 
Matricula nº 26.656 da 6ª Circunscrição – Curitiba- Paraná, avaliado por R$ 10.000,00 (Dez mil reais); h) Fração ideal de solo que corresponde ao 
Apartamento nº 402 (quatrocentos e dois) localizado no Quarto (4º) Pavimento, da Torre 6 (Bloco F) – Figueira, do Condomínio Alameda Clube 
Residencial, situado na Rua João Alencar Guimarães, nº 2580, esquina com a Rua José Benedito Cottolengo, nº 1240, nesta Cidade de Curitiba, cuja 
unidade tem área construída privativa de 64,44m2, área construída de uso comum de 10,61m2 , área total construída de 75,05m2, com direito de uso 
do Box de Estacionamento descoberto nº 154 (cento e cinquenta e quatro) localizada na Cobertura do Edifício Garagem, de 9,90 m2; direito de uso da 
área descoberta de circulação de veículos de uso comum de 3,05m2 e , ainda direito de uso de área descoberta de recreação de uso comum de 
11,16m2, perfazendo a área total edificada de 99,16m2, correspondendo-lhe a referida fracção ideal do solo de 0,002665 do terreno onde se construiu 
o Conjunto, constituído pelo Lote B-1/B-2 (“bê” – um e “bê” – dois)resultante da Unificação dos Lotes B-1 e B-2 (“bê” – um e “bê” – dois) estes oriundos 
da subdivisão do Lote “B” (“bê”) situado no lugar Barigui, Distrito de Campo Comprido, nesta Cidade de Curitiba, localizado no lado par do logradouro, 
de forma irregular, medindo 255,78 metros de frente para a Rua João Alencar Guimarães (Lote B-1/B-2-B) desta mesma subdivisão; pelo lado direito, de 
quem da referida rua olha o imóvel, mede 13,00 metros e confronta com a Rua de Código W-753.X, não denominada, com a qual faz esquina; pelo lado 
esquerdo mede 113,79 metros, em duas linhas, a primeira com 4,03 metros e a segunda 109,76 metros, ambas confrontando com a Rua José Benedito 
Cottolengo (Lote B-1/B-2-B), desta mesma subdivisão, com a qual também faz a esquina e na linha de fundos, onde mede 310,64 metros, confronta com 
os Lotes Fiscais nºs 002.000 e 006.000; fechando o perímetro e perfazendo a área total de 17.112,19 metros quadrados. Indicação Fiscal: 47.034.009.323-
5, conforme Registro Geral – Matricula nº 150.233 da 8ª Circunscrição – Curitiba- Paraná, avaliado por R$ 31.011,02 (Trinta e um mil e onze reais e 
dois centavos); Em moeda corrente do país R$ 446.985,40 (Quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta 
centavos). Desta forma a clausula terceira do contrato social passa a vigorar com a seguinte redação: O capital social, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente do país, é de R$ 3.429.000,00 (Três milhões quatrocentos e vinte e nove mil reais)dividido em 3.429.000 (Três milhões 
quatrocentas e vinte e nove mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real). Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão, para lavratura da 
presente ata de reunião de sócios, e que, depois de lida em sessão reaberta, foi aprovada por unanimidade. Eu, Elanie Baggio Bizinelli, escrevi a 
presente ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente da Assembléia e pelos sócios presentes. Curitiba, 15 de Dezembro de 2021.
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