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COLUMBUS AE - EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/MF 02.281.458/0001-91 / NIRE: 35.214.869.643

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

NELSON SHOZO UCHIMURA, brasileiro, casado sob o
regime de comunhão parcial de bens, médico, portador da Cédula de
Identidade Civil RG nº. 2.158.300 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº.
668.258.738-49, residente e domiciliado na Rua Arthur Thomas, nº. 23,
Apto. 901, Centro, CEP 87013-250, no município de Maringá - PR, na
condição de sócio administrador, resolve, nos termos do artigo 1.072, do
Código Civil Brasileiro, CONVOCAR ASSEMBLEIA DE SÓCIOS, a
ser realizada à Avenida Duque de Caxias, nº 882, 8º andar Edifício New
Tower, Sala 807, novo centro, CEP 87020-025, na Cidade de Maringá-
PR, a realizar-se no dia 08 de maio de 2018, às 14:00 (quatorze) horas,
mediante a presença dos sócios e/ou de seus representantes legais, para,
na forma do Contrato Social e disposições legais pertinentes, discutirem
e deliberarem a seguinte ordem do dia: I. Destituição de Administrador
da Sociedade, Sra. MÁRCIA MIE UCHIMURA AKUTAGAWA.

A presente convocação será encaminhada aos sócios, via e-
mail, contato telefônico e em especial para a Sócia Administradora, Sra.
MÁRCIA MIE UCHIMURA AKUTAGAWA, por meio do Ofício de
Registro de Títulos e Documentos Pinhais-PR, sendo a certidão de
entrega do Oficial válida para conhecimento da presente convocação,
sem prejuízo das publicações competentes conforme disciplina o
Código Civil Brasileiro. Sócios: [1] MÁRCIA MIE UCHIMURA
AKUTAGAWA, brasileira, casada sob o regime de separação de bens,
médica, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 6.266.242-5
SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº. 005.381.429-01, residente e
domiciliada na Rua Haiti, nº. 366, Centro, CEP 83320-160, no
município de Pinhais - PR; [2] HUGO YUZO UCHIMURA, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas,
portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 3.932.506-3 SSP-PR,
inscrito no CPF/MF sob nº. 180.357.378- 30, residente e domiciliado na
Avenida Bosque da Saúde, nº. 543, Apto. 63, Saúde, CEP 04142-091, no
município de São Paulo - SP; e [3] ROSA SUMIKO UCHIMURA
FRANCONI, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens,
professora, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº. 4.177.163
SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº. 226.649.348-56, residente e
domiciliada na Rua Rio Grande, nº. 45, Vila Mariana, CEP 04018-000,
no município de São Paulo - SP. [4] NELSON SHOZO UCHIMURA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico,
portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 2.158.300 SSP-PR,
inscrito no CPF/MF sob nº. 668.258.738-49, residente e domiciliado na
Rua Arthur Thomas, nº. 23, Apto. 901, Centro, CEP 87013-250, no
município de Maringá - PR. Maringá-PR, 25 de abril de 2018.

NELSON SHOZO UCHIMURA
Sócio Administrador

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: MERU VIAGENS EIRELI - CNPJ:
09.215.207/0001-58, CONTRATANTE: CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TÊNIS - CNPJ: 33.909.482/0001-56; Pregão nº
002/2018; Objeto: Serviços de reserva, emissão, marcação e
remarcação de bilhetes aéreos e terrestres em âmbito nacional e
internacional; emissão de seguro-viagem; intermediação de serviços
de hospedagem; locação de vans, carros, ônibus, carreta para
transporte de equipamentos esportivos e micro-ônibus;
intermediação dos serviços de alimentação junto aos hotéis
contratados ou a terceiros; demais serviços conexos compreendidos
no mesmo ramo de atividade; Valor total estimado: R$ 700.000,00
(setecentos mil reais). Assinatura do Contrato: 04/04/2018; Vigência:
12 meses.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 99/2018

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê
Paralímpico Brasileiro - CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a
Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - CBVD,
CNPJ nº 05.634.009/0001-78; Objeto: Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária: Os recursos decorrentes do presente convênio são
provenientes do CPB oriundos das leis nº 10.264/2001 e
13.146/2015; Ordem de pagamento: Parcela única; Valor: R$
13.404,25 (treze mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e cinco
centavos); Vigência: 26/04/2018 à 30/05/2018. Data da Assinatura:
23/04/2018; Signatários: MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA -
CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e ÂNGELO ALVES
NETO - CPF: 585.319.805-00 - Presidente/CBVD; Processo nº:
0312/2018.

COMPANHIA PAULISTA
DE DESENVOLVIMENTO

CNPJ 67.646.422/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas convocados a comparecer à
Assembleia Geral Ordinária, no dia 30/04/2018, às 08:30 h, na sede
social, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.234 - 13 º andar - conjunto
131, a qual deliberará sobre a seguinte ordem do dia: 1) Exame do
Relatório da Diretoria e das demonstrações Financeiras da CPD de
31/12/17; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO LITORAL DO PARANÁ

AVISO DE ADIAMENTO

Objeto: "Aquisição de Materiais e Insumos Médicos e Hospitalares
para suprir o atendimento do serviço móvel de Urgência e
Emergência e Central de Regulação Samu Litoral - sob o sistema
de Registro de Preço". Data de reabertura das propostas:
11/05/2018 às 10:00 horas, no mesmo local indicado inicialmente.
Edital retificado disponível em: www.cislipalitoral.com.br
25/04/2018

JOELMA XAVIER P. COSTA
Presidente da CPL

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL
AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018 - TPN

Objeto: contratação de pessoa física para coordenação executiva
das atividades pertinentes ao planejamento da pesquisa, articulação
com entidades a serem consultadas e preparação do material de
apoio à formulação de consórcios, em conformidade com as
informações técnicas contidas no presente instrumento editalício e
seus respectivos anexos- Valor estimado: R$ 14.913,00 (quatorze
mil, novecentos e treze reais). Prazo de execução: 30 (trinta) dias
- Data de abertura 15 de maio de 2018 às 09:00h - A Tomada e
demais esclarecimentos poderão ser obtidos na FAI-UFSCAR ou
adquirido ou através do portal
h t t p : / / w w w. p o r t a l c o m p r a s . f a i . u f s c a r. b r

São Carlos, 20 de março de 2018.
FRANCISCO WAGNER RUIZ
Diretor Executivo - FAIU̧FSCar

exercício e a distribuição de dividendos; 3) Outros assuntos de
interesse da sociedade.

São Paulo, 24 de abril de 2018
ALDO NARCISI

Presidente do Conselho de Administração
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