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serão subscritas, a qualquer tempo a partir da data de início de distribuição da Oferta Restrita, observado o disposto nos artigos 7-A e artigo 8º, §2º, da 
Instrução CVM 476. (xxv) Aquisição Facultativa: A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, 
da Lei das Sociedades por Ações: (i) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, desde que tal fato conste do relatório da administração e de suas 
demonstrações financeiras; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observe as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do 
relatório da administração e das suas demonstrações financeiras. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia: (i) ser 
canceladas, devendo o cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Companhia; (ii) permanecer na tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas 
no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e 
quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das Debêntures aplicável às demais Debêntures. (xxvi) Resgate Antecipado Facultativo Total: 
A Companhia poderá, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, 
realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures da Primeira Série e/ou da totalidade das Debêntures da Segunda Série(“Resgate Antecipado 
Facultativo Total”), observado que o Resgate Antecipado Facultativo Total poderá ocorrer a qualquer momento, a partir do 13º (décimo terceiro) mês a contar 
da Data de Emissão (inclusive), ou seja, a partir de 21 de julho de 2019. Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures da Primeira 
Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, observado que a série objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total deverá ser totalmente resgatada. (xxvii) 
Amortização Antecipada Extraordinária: A Companhia poderá, observados os termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e 
independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar a Amortização Extraordinária Facultativa, limitada a 90% (noventa por cento) do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures (ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável), que deverá abranger, proporcionalmente, todas as 
Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”), observado que a Amortização Extraordinária Facultativa somente poderá ocorrer partir do 13º 
(décimo terceiro) mês a contar da Data de Emissão (inclusive), ou seja, a partir de 21 de julho de 2019. Caso a Companhia opte por realizar a Amortização 
Extraordinária Facultativa, esta deverá ocorrer sempre em valores iguais ou superiores a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), considerando-se o 
valor total amortizado das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, em conjunto ou não, a cada Amortização Extraordinária 
Facultativa. Os demais termos e condições da Amortização Antecipada Extraordinária observarão o previsto na Escritura de Emissão. (xxviii) Vencimento 
Antecipado: O Agente Fiduciário considerará, nas hipóteses descritas na Escritura de Emissão, antecipadamente vencidas, independentemente do recebimento 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, todas as obrigações relativas às Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Companhia dos 
valores por ela devidos aos Debenturistas, conforme os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. (xxix) Garantias: As Debêntures não contarão com 
fiança ou qualquer outra garantia. (xxx) Demais condições: Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão serão tratadas 
detalhadamente na Escritura de Emissão. (b) Autorizada a diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a praticar todos os atos, tomar todas as providências 
e adotar todas as medidas necessárias à efetivação da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, a: (i) definir todos os termos e condições da Oferta 
Restrita que não foram aqui fixados e que serão necessários para a sua realização e implementação; (ii) ratificar a contratação dos prestadores de serviço que 
atuarão na Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando: (A) às instituições intermediárias para coordenar a Oferta Restrita; (B) ao assessor legal; (C) ao 
agente fiduciário; (D) ao Banco Liquidante e Escriturador das Debêntures; (E) à agência de rating; e (F) à B3; (iii) negociar todos os termos e condições da 
Escritura de Emissão, do Contrato de Colocação e dos demais documentos que se fizerem necessários, inclusive no que diz respeito às hipóteses de vencimento 
antecipado das Debêntures, declarações a serem prestadas e obrigações a serem assumidas pela Companhia, na qualidade de Emissora; bem como (iv) celebrar a 
Escritura de Emissão, o Contrato de Colocação e todos e quaisquer contratos e/ou instrumentos relacionados à Oferta Restrita e seus eventuais aditamentos, 
incluindo, sem limitação, o aditamento à Escritura de Emissão, que ratificará o resultado do Procedimento de Bookbuilding e fará constar a taxa final de 
Remuneração das Debêntures e a quantidade de Debêntures emitidas em cada uma das séries e/ou as séries automaticamente canceladas, conforme o caso. (c) 
Ratificado todo e qualquer ato já praticado pela diretoria e/ou procuradores da Companhia com vistas à efetivação do deliberado nos itens acima. 4 -
ASSINATURAS: Marcia Carla Pereira Ribeiro, Paulino Viapiana, Sezifredo Paulo Alves Paz, Luiz Carlos Brum Ferreira, Adriano Cives Seabra, Joel Musman, Luiz 
Fernando Borba, Vilson Ribeiro de Andrade.  A íntegra da ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20183016718 em 28/05/2018, protocolo 
183016718, de 28/05/2018 e está disponível para consulta no endereço eletrônico www.sanepar.com.br. Priscila Marchini Brunetta - Secretária do Conselho de 
Administração.
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Serviço Social Autônomo 

PARANACIDADE 

  
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE 

 

ESPÉCIE: 9° Termo Aditivo ao Convênio nº 05/2010 (Centro de Saúde). 
PARTES: SEDU, PARANACIDADE e a SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE. 
OBJETO: o prazo de vigência fica prorrogado até 31/05/2019. 
DATA DE ASSINATURA: 29/05/2018 

 
 
 
  
 
  

55129/2018
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE 
ADMISSÃO DE PESSOAL 

O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, torna público a  Relação dos 
empregados admitidos através do Certame Seletivo Público nº 001/2016, para 
o cargo de Analista de Desenvolvimento Municipal: 
Nome                           Data de Admissão 
Celso Theis Junior                           04/06/2018 
Fernando Valone Melo                                                 04/06/2018 

 55225/2018

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO (O.F.)

Objeto: Aquisição de equipamentos de manutenção.
Protocolo nº: 9.171/2018 Dotação Orçamentária: 0960.03091434.011
Pregão Eletrônico nº 35/2017 Ata de Registro de Preços nº: 03/2018
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias contados a partir da retirada da N.E.
O.F. nº: 041/2018 Nota de Empenho (N.E.): 18000465
Fornecedor: BELLAGI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
CNPJ: 13.661.975/0001-02
Valor Total: R$ 45.774,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e quatro
reais) 
O.F. nº: 042/2018 Nota de Empenho (N.E.): 18000466
Fornecedor: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
CNPJ: 04.176.836/0001-00
Valor Total: R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais) 

54923/2018

Defensoria Pública do Estado 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR 
Ata de Registro de Preços 013/2018 - Pregão Eletrônico 008/2018 - 
Processo 14.200.709-6 
Objeto: Futura e eventual aquisição de equipamentos para transporte de 
materiais. 
Beneficiária: Macale Transporte e Comércio Eireli - ME.  
Valor máximo da ata: R$ 34.749,85 (trinta e quatro mil, setecentos e 
quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da assinatura: 25/05/2018. 
Fundamentação: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/1993 e 8.078/1990, Lei 
Complementar Federal 123/2006, Lei Estadual 15.608/07 e Decreto Estadual 
2.391/08. 

Curitiba, 05 de junho de 2018. 
Eduardo Pião Ortiz Abraão 

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná 

 

55199/2018

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR 
Ata de Registro de Preços 013/2018 - Pregão Eletrônico 008/2018 - 
Processo 14.200.709-6 
Objeto: Futura e eventual aquisição de equipamentos para transporte de 
materiais. 
Beneficiária: Macale Transporte e Comércio Eireli - ME.  
Valor máximo da ata: R$ 34.749,85 (trinta e quatro mil, setecentos e 
quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. 
Data da assinatura: 25/05/2018. 
Fundamentação: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/1993 e 8.078/1990, Lei 
Complementar Federal 123/2006, Lei Estadual 15.608/07 e Decreto Estadual 
2.391/08. 

Curitiba, 05 de junho de 2018. 
Eduardo Pião Ortiz Abraão 

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná 

 

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato
PROTOCOLO: 6149/2015       INEXIG.: 11/2015       CONTRATO: 83/2015 
CONTRATADO: GASPARETO, MARTINAZZO & CIA LTDA. (ORIENTE
ELEVADORES). CNPJ: 02.568.204/0001-59
OBJETO: Prorrogação da prestação de serviços técnicos especializados de
manutenção preventiva e corretiva de um elevador marca Rays, no imóvel sito à
Rua Epifânio Sossa, nº 111, Foz do Iguaçu .
DOT. ORÇAMENT.: 0960.03091434.011 - Elemento de Despesa: 3390.3916.
VALOR MENSAL: R$ 290,00 (duzentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 10/06/2018 a 09/06/2019
AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

54894/2018

Ministério Público do Estado do 
Paraná 


