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ADITAMENTO N.O OO2 AO CONTRATO MSG N.O

01212016, CELEBRADO EM 15/08/2016 ENTRE A MATA

DE SANTA GENEBRA TRlrusulssÃo S,A. E

TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A., NA FORMA

ABAIXO.

Pelo presente instrumento, a MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., empresa

concessionária de serviço público de energia elétrica, inscrita no CNPJ no 19.699.063/0001-06, com sede

na Rua Voluntários da Pátria n.0 113, Pavimento 6, Edifício Botafogo Trade Center, Bairro Botafogo, Rio

de Janeiro/RJ , CEP 22.270-000, neste ato representada pelos seus diretores, Sr. Lutz Eounnoo ol Verca

SesnsTtANt, brasileiro, casado, economista, portadorda cédula de identidade no 1.913,921-2, expedida

pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob no 353.542.759-20, na qualidade de Diretor-Presidente ) e Sr.

SeRcto CARDINALI, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade n0

200327447-2, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob no 483.324.707-06, na qualidade de

Diretorde Contratos; doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa, TRAVELERS

SEGUROS BRASIL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.0 09.064.453/0001-

56, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - 150 andar, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.410-201, neste

ato representada por Leonardo Freire de Semenovitch, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,

portador da cédula de identidade RG n" 080.149.10-7 IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF no 053.221.647-40,

Diretor Presidente, e Sandro Della Negra Povegliano, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,

portador da cédula de identidade RG no 17905873-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no 171.428.428-

06, como Diretor Técnico, doravante denominada CONTRATADA, resolvem aditar o referido

CONTRATO, o que ora fazem mediante os seguintes termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do referido contrato por adicionais
12 (doze) meses, iniciando-se em 15 de agosto de 2018 e terminando em 15 de agosto de 2019.

1.Z.Em razão do que ora se pactua, o valor anualda contratação passará de R$ 143.796,04 (cento e
quarenta e três mil, setecentos e noventa e seis reais e quatro centavos) para 141.063,92 (cento e
quarenta e um mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos orçamentários necessários ao pagamento dos valores assumidos no presente Aditivo serão

classificados na rubrica "Custos de Administraçã0", prevista no Plano de Negocios - Rev. 4, da Mata de

Santa Genebra Transmissão S.A.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no art..57 ,ll e § 2o da Lei Federal n.0 8.666/93 e art. 103,

ll e art. 106 da Lei Estadual (PR) n.'15.608/07.

Rua Voluntários da Pátria n.o 113, 6.0 pavimento, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.27O-OOO
Páginâ I de 2

;r;U'r'"rrü t

,W

,b



{úür';.,1, f
írt so y i tr 

^d 
: §' i' ! i €"t "!r. ADITAMENTO NO OO2 - CONTRATO MSG N.O 012/2016

cLAUSULA QUARTA - DA RATrFrceçÃo DAS cLAUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condiçÕes estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as

partes

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos

representantes das partes, CONTRATANTE e C0NTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

2018

Diretor-Presidente

SERGIO CARDINALI

Diretor de Contratos

f-- r.F'"/-l
' Leonardo Freire de6emenovitch

CONTRATANTE44,,+
/ Sandro Della Negra Povegliano

MATA DE SANTA GENEBRA TRRrusNIssÃo s,I.

TRAVELERS SEGUROS BRASIL S,A.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

t" í"lrfo
ffiRivrre
CPF: lztt"tbg? -Zt

Rio de Janeiro, ''t de
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DOCUMENTO CERTIFICADO

CODIGO LOGALIZADOR:
7186043í8

Dmumento êmitido em 27IO8D01A 11.35.24.

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços
No 102s4 I 16/08/2018 | PAc. 43

súrvrúa oe nseeIMENTo DELI(
Álbmo Mayer Móveis, de CNPJ 04.9?0.882,/00
do IAB a Licença de OIEração pm Fabricaçã<
Integaçào, S/N - Boa Vista da Aprecida-/PR.

sútvrur-a DB nScEBIMENTo DEtI(
Alvino Mayer & Cia Ltda, de CNPJ 08.929.
recebeu do IAP, a Licença de Operação pua Fa

Rua da Integnção, S/N - Boa Vista da Aparmidr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENoV^ÇÃo DA LICENÇA DE
OPERÂÇÀO

Albano Mayer Móreis, de CNPJ 04.970.882/0001-79 toma público que irá
requercr ao lAP. a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Móveis
instalada na Rua da Integração, S,4{ - Boa Vista da Aparecida,/PR-

84089/201 I

SÚMULA DE REQI,.ERIMENTO DE RENoVAÇÃ0 DA LICENÇA DE
OPER,AÇÃO

Alvino Mâ),er & Cia Ltdâ, de CNPJ 08.929.99310001-92 toma público que iíá
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operâção pâra Fabricação de Móveis
instalada na Rua da InteBração, S/N - Boa Vista da Aparecida/PR.

84091120',18

SÚMULA DE REQUERIMENTo DE LICENÇA S1MPLIFICADA
Rimodi & Rimodi Ltda toma público que irá requerer ao IAP a Licença
Simplificada para atividade de trilsporte rodoviário de cilga, exceto produtos
pedgosos e mudanças. interlnudcipal. intercstadual e intelnacional a ser

i,Dplantâdâ Rua Ser3ipe. 2238, São Cristovão, Francisco Beltrão - PR,

8374512018

rUNDAÇÀO DA UNI\IERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
{\1SO DE HO\TOLOGAÇ.iO

Dispensa de Licitacáo N' 923/2018 - Empresa: Cinlrgica Curitiba
Comércio de Produtos Médicos Ltda.-EPP, - CNPJ n'07.120.917/0001-
79 - Objeto: Aquisiçáo de Material Hospitalar (02 itens) - Curativo para

sistema a vácuo e frasco coletor de curativo - Valor: RS 5.328,00.

Amparo Legal: Art.34, inciso IV da Lei Esladual no 15.ô08/07.Projeto:
3575 - SESA - HT - ?018/20í9. Superintendente: Prof. Joáo da Silva
Dias. FUNPAR

85271t2018

MATA DE SANTA GENEARA TRAI{§ÍIIIISSÃO S.À.
EXTRÂTO DE ÂDITATIENTO

TeÍmo adltivo n.o 002 eo Contrato iiSG 0í2120{5. Prccêsso lúSG no

2015.0{004. CONTRATÀDA: TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.
CNPJ n.' 09.064.453/0001-56. Objeto: pronogaÉo da ügência
contratual com alleração de valor anual. Vigência: Prorrogação por'12
meses. ValoÍ do Aditivo: RS 141.063,92. Data de 

^s8inâtura:15l01l2ofi', Fundamêntação: Art. 57, ll e § 2" da Lei Federâl n.o 8.666/93
e an. 103, ll e art. 106 da Lei Esteduel (PR) n.o 15.608/07; pêrmanecem
inalteradas as demais cláusulas e condiçôes contratuais. Assinado pelos
diretores: Presidênte e de Contratôs.

8542412018

,@t',

DIA: (a) Proposta de aumento de capital social de R$ ,38§ã2,0-0-
(dois milhões, oitocentos e oitenta nove mil, duzentos e trinta e dois
reais) para R$ 2.890.044,00 (dois milhóes, oitocentos e noventa

PARTICIPAÇOES S/A
" 05.579.097/0001-52
: No 4í300020949
UBLÉlA GERAL EXTRAORDINÁRIA
. HORA: 08:00 horas (oito horas), em 1"
ve horas), em 23 chamada- !]QCAL: na
a Msconde de Nacar, 1510 - cj 907 - S"
Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.410-
:âdâ viaAnúncio, em atendimento ao:âdâ viaAnúncio, em atendimento ao ártigo
PUBLICACOES: Editais de Convocaçáo
!018, 1210412018 e 13/0412018 no Diário!018, 1210412018 e 13/0412018 no Diário
lomércio, lndústria e ServiÇos, Ediçôes

ordinárias, das quais 1.721,787 (um milhão, setecentas e vinte e um
mil, setecentas êoitenta e sete), sáo EJ5- e í.590

e 1.166.667(mil quinhentos e noventa) são
( um milháo, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e

mil e quarenta e quqtro reaisx {b) Reforma do artigo 5o do Estatuto
Social. EEIIEEEA.9QE§_IJMNIME§: (a) Aprovado o aumento de
capital social no montante de 8í2 (oitocentos e doze) novas Açóes
ordinárias, classê B, cada qual com valor nominal de R$ 1,00 (hum
real), passando o capital social de R$ 2.889.232,00 (dois milhóes,
oitocentos e oitenta nove mil, duzentos e trinta e dois reais) para
R$ 2.890.044,00 (dois milhóes, oitocentos e noventa mil e quarenta
e quatro reais), dividido em 2.890.0,14 (dois milhôes, oitocentos e
novênta mil e quârenta e quatro) Ações, todas com vâlor nominal de
R$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo í.723.377 (um milháo,
setecentas e vinte e três mil, trezentos e setentâ e sete) Açõês

Àete) A[OtsJlÊÍÊIg!&iei§. O.aumento de capital ora aprovado é
inteirarfr efr fé-Eu65õiíIõ=rnteg€lizado,emmoedacorrentenacional,
pêlos âcionistas ingrêssantes IÂTALTER ALBERTO MITT SCHAUSE e
EDUARDO AUGUSTO PURIN SCHAUSE, nos lermos do Boletim de
SubscriÉo que compõe o Anexo I dâ presente Ata. Em âtendimento às
disposiÇões legais e estatutárias vigentes, a Companhia e os demais
acionistas renunclam ao direito de preferência a que Íazem ./us e.
por unanimidade de votos, aprovam a subscrição e integralizaçáo de
capital na Íorma anterjormente dêscrita. Finda a leitura, a Assembleía
aprovou por unanimidade o aumento dô Capitâl Social. Passando ao
item (b) da Ordem do Di a, foi aprovada a reÍorma do Artigo 5' do
Capital Social, que passará a vigorar com a seguinte redaçáo:
"Attigo 5" - O Capital social, inteiramente subscnÍo e integralizado é
de R$ 2.890,044,00 (dois milhões, oitocentos e noventa mil e quarenta
e quatro reais), dividido em 2.890.044 (dois milhões, oitocenÍos e
noventa mil e quarenta e quatro) Acões, todas com valor nominal de
R$ 1,0O ( hum real) cada uma, sendo 1.723.377 ( um milháo,
selecenlas e vinte e três mil, trezentos e sêÍenta e seÍ4 Áçõs
otdinátias, das guars 1.721.787 (um milhão, setecentas e vinte e um
mil, setecentas e oitenta e seteJ sáo q!!!ju!qj!gEJg e í.590
( mi! qui nhentos e noventa) sáo'dinãfrã5--'õlãsse-BTã41 66.667
( um milhão, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e
sete) AcÕes preferenciais". ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a trâtar e encenadas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr
Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em alta voz e
achada exata e conforme, depois de reabertâ a sessáo, foi aprovadâ e
assinãdâ por mim Samuel Dzintar Schause, Secretário da Assembleia
e pelo Sr. Presidente.
CertiÍico que a presente Ata e cópia Íiel do original lavrado no Livro de
Atâs das Assembleias Gerais.

SAMUEL DZINTAR SCHÀUSE DONALD ELMAR SCHAUSE
Presidente da Assembleia Secretário dâ Assembleia

CERTIFICO O REGISTRO EM 3010712018 15:23 SOB N"
io t ezzsi oaz.p *grocoLo: 1 azzsl 062 DE 21 t o s t zo i B. c ôDt c o
DE VERIFICAÇAO:11803039420. NIRE: 41300020919.D4RGOS
PARTICIPACOES S/A Libertad Bogus SECRETARIA-GERAL
cuRtTtBA, 30to7t2018

ANEXO I. BOLET]M DÊ SUBSCRI9AO
Boletim de subscriÉo da DARGOS PARTICIPAçOES S/4, medianie
a subscriÉo de 8í2 (oitocentas e doze) novas Açôes ordinárias
nominativas, classe B, com valor nominal de RS 1,00 (hum real) cada
uma, conÍorme deliberaçóes aprovadas pela Quinta Assembleia Geral
ExtraordináÍia, realizada em 24 de abril de 20 1 8, sendo que o aumento
de capital social subscíto será integralizâdo na Íorma abaixo descrita.
As Ações seráo distribuídas entre os acionistas, abaixo qualificados,
na forma a seguir:
(1 ) WALTERALBERTO MITT SCHAUSE, brasilêiro, casado, industrial,
residente e domiciliado na Rua Américo Mattei, n" 435, em Curitiba,
Paraná, portador da CURG n" 3.892.'163-0/PR e inscúto no CPF/MF
sob o no ô10.417.859-68;
(2) EDUARDO AUGUSTO PURIN SCHAUSE, brasileiro, solteiro,
industrial, residente e domiciliado na Rua Epitácio Pessoa, n" 732, em
Curitiba, Paraná, portador da CI/RG no 4.281.129-71 PR e inscrito no
CPF/MF sob o n" 026.394.829-39.

Comércio, Ediçõês no 10014,10015 e 10016, páginas 46, A9 e A7
respectivemente. eBE§ENçÀ§: Acionistas representando a totalidade
(100%) do capital social com direito à voto, conforme consta no Livro
de Presença de Acionistas da Companhia. UE§A; Presidente: Samuel
Dzintar Schause. Secretário: Donald Elmar Schause. ORDEM DO

à'integraliza neste ato 406 (quatrocentas e seis) AÇões ordinárias,
"classê 8", todas com valor nominâl de R$ 1,00 cada uma, no valor
total de R§ 406,00 (quatrocentos e seis reais), que sáo integralizados
neste alo, mediante transÍerência bancária em moeda conente
nacional, em Íavor da Companhia.
(2) O acionista EDUARDO AUGUSTO PURIN SCHAUSE, subscreve
e integraliza neste ato 406 (quatrocentas e seis) Açóes ordinárias,
"classê 8", todas com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, no valor
total de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais), que são integralizados
neste ato, mediante transferência bancária em moeda conente
nacional, em favor da Companhia.

Curitiba, 24 de âbril de 2018.
WALTER ALBERTO MITT SCHAUSE

EDUARDO AUGUSTO PURIN SCHAUSE

84374t?018


