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DIKATO PARTICIPAÇÕES LTDA.  NIRE nº 41208353261 - CNPJ/MF nº 
24.446.110/0001-40 - ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 

DATA, HORA E LOCAL: 21/12/2017, 14h,na sede da sociedade localizada na 
cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Avenida Senador Souza Naves, nº 
1025, CEP 80.050-152.PRESENÇAS:Sócios representando a totalidade (100%) 
do capital social.CONVOCAÇÃO: Dispensada, ante o comparecimento da 
totalidade dos quotistas, conforme o disposto no §2º do artigo 1.072 do Código 
Civil. MESA:Presidente: Carlos Alberto Preto Guimarães. Secretário: Bruno 
Fonseca Marcondes.ORDEMDODIA: (a) Redução de capital social da 
sociedade, mediante a devolução de investimentos aos sócios, na forma do artigo 
1.082, II do Código Civil, por ser considerado excessivo, que passará de R$ 
659.000,00 para R$ 300.000,00; (b) Discussão e aprovação da alteração de 
contrato social, a fim de efetivar e formalizar os atos decorrentes das 
deliberações tomadas pelos sócios referentes à redução do capital social. 
DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:(a) Aprovada à redução do capital social de 
R$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil reais) divido em 659.000 
(seiscentos e cinquenta e nove mil) quotas sociais, no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ser considerado 
excessivo em relação ao objeto social nos termos do artigo 1.082, inc. II, do 
Código Civil, mediante a restituição aos sócios de investimentos no valor de R$ 
359.000,00 (trezentos e cinquenta nove mil reais). Em decorrência da redução de 
capital ora aprovada, são canceladas e declaradas extintas 349.000 (trezentas e 
cinquenta nove mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
proporcionalmente à participação de cada um dos sócios quotistas no capital 
social. (a.1) A devolução aos sócios dos investimentos referentes às quotas 
sociais ora canceladas e declaradas extintas, será efetuada da seguinte forma: i) o 
sócio CARLOS ALBERTO PRETO GUIMARÃES, já qualificado, tem 
canceladas 179.500 (cento e setenta e nove mil e quinhentas) quotas de sua 
propriedade, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, no valor total 
de R$ 179.500 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais), cuja devolução se 
dará em moeda corrente, em uma única parcela; e ii) a sócia CHRISTINE DE 
CAMPOS GRAF GUIMARÃES, já qualificada, tem canceladas 179.500 
(cento e setenta e nove mil e quinhentas) quotas de sua propriedade, com valor 
nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, no valor total de R$ 179.500 (cento e 
setenta e nove mil e quinhentos reais), cuja devolução se dará em moeda 
corrente, em uma única parcela. O Sr. Presidente esclareceu que a administração 
da sociedade tomará as providências necessárias à publicação da presente ata, 
em cumprimento ao disposto no artigo 1.084 do Código Civil. Passando ao item 
(b) da Ordem do dia, em virtude das deliberações acima, os sócios da sociedade 
decidiram alterar o caput da cláusula 5ª do Contrato Social, que passará a 
vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA QUINTA – O capital social, 
totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas, 
com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, assim distribuído entre os 
sócios: 1. O sócio Carlos Alberto Preto Guimarães é proprietário de 150.000 
(cento e cinquenta mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada 
uma, com valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e 2. A 
sócia Christine de Campos Graf Guimarães é proprietária de 150.000 (cento e 
cinquenta mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, com 
valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”; (b.1.) Foi aprovada 
a alteração de contrato social, a fim de efetivar e formalizar os atos decorrentes 
das deliberações tomadas pelos sócios referentes à redução de capital social ora 
aprovada. Tendo em vista as deliberações acima, os sócios quotistas firmam na 
presente data a alteração contratual respectiva, a fim de efetivar e formalizar os 
atos decorrentes da vontade por todos manifestada nesta reunião. 
ENCERRAMENTO:Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias 
constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião de 
sócios, da qual se lavrou a presente ata que lida e aprovada, vai por todos 
assinada. Estiveram presentes e assinaram a presente ata os sócios: i)Carlos 
Alberto Preto Guimarães e ii)Christine de Campos Graf Guimarães. Mesa: 
Presidente – Carlos Alberto Preto Guimarães; Secretário – Bruno Fonseca 
Marcondes. Curitiba, 21 de dezembro de 2017. 

24342/2018
 

EDITAL CONVITE 002/2018  

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de 
Engenharia Cartográfica para atualização e impressão de produtos 
cartográficos, por offset, do mapa do Estado do Paraná, tema Smart 
Energy Paraná, 2º edição 2018, conforme detalhado no termo de 
referência deste Convite. 
Fonte dos Recursos: Convênio 01/2015 entre Instituto de Tecnologia 
do Paraná e Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios. 
Valor máximo estimado: R$ 78.000,00 
Data máxima para recebimento de propostas:26/03/2018. 
Edital e maiores informações no site www.paranametrologia.org.br no  
endereço Avenida Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico –
Fone: 041 3362-6622.  
 

Curitiba, 16 de janeiro de 2018. 
Celso Romero Kloss / Diretor Superintendente 

24346/2018

ADMINISTRADORA SCHMIDT S/A
CNPJ de n.º 75.806.000/0001-82

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia ADMINISTRADORA SCHMIDT S/A, para 
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, á realizar-se no dia 25 de abril 
de 2018, ás 09:00 horas, na sede Companhia localizada na Avenida Porcelana, 
621, Bairro Itaqui, no Município de Campo largo/PR para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Tomada de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2017; b) Deliberar sobre destinação dos resultados relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; c) Outros assuntos 
de interesse da Companhia. Encontram – se á disposição dos acionistas, na sede 
da Companhia, cópia das Demonstrações financeiras e parecer dos auditores 
independentes.  

Curitiba, 19 de Março de 2018.
Martin Heinz Schmidt

Diretor Presidente

23232/2018

19008/2018

A V I S O 
PREGÃO PRESENCIAL N º 14/2018 – Sistema de Registro de Preços 

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por 
seu diretor administrativo, torna público que realizará a licitação a seguir: 
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 14/2018  
DATA: 03/04/2018               HORARIO: 14h00m 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de flores, mudas, sementes, 
grama, fertilizantes e demais insumos para o plantio nos canteiros, 
avenidas, rotatórias, praças e outros logradouros públicos do Município 
de Guarapuava. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.  
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02 e n. 8.666/93 e Decreto 
Municipal n. 1168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 123/2006; 
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada na Rua Afonso Botelho, 
n. 63, Bairro Trianon, CEP: 85070-165, em Guarapuava PR; 
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG, situado em sua 
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda a sexta-
feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00; 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Pelo site: www.surg.com.br no link Avisos de 
Licitação. Guarapuava, 15 de março de 2018. (a) FERNANDO DAMIANI 
- Diretor Administrativo. 

24165/2018

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
D. LANZARINI & CIA LTDA, CNPJ N° 82.286.501/0001-40 torna público que 
recebeu do IAP, a Licença de Operação para ETE DE FOSSAS SÉPTICAS E 
SUMIDOUROS instalada no Lote Rural n°29 - Linha Bom Jesus - Medianeira 
- PR.

23853/2018

AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S.A.
CNPJ 75.619.056/0001-28
COMUNICADO 001/2018

Joaquim Luiz Meneghel Paiva, Presidente do Conselho de 
Administração da empresa Açúcar e Álcool Bandeirantes S.A., 
COMUNICA que a partir de 21/03/2018, estará à disposição dos 
Senhores Acionistas, na sede da empresa, na cidade de Bandeirantes-
PR, os seguintes documentos:
1)  Relatório Anual do Conselho de Administração, ano 2017. 
2)  Demonstrações Financeiras do exercício de 2017.
3)  Parecer dos auditores independentes.

Bandeirantes (PR), 19 de março de 2018.
JOAQUIM LUIZ MENEGHEL PAIVA

Presidente do Conselho de Administração

24260/2018
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