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equipamento OXIMETRO DE PULSO NONIM 7500FO COM CABO DE 
30 PES pago em 04/08/2017, porém o fornecedor não enviou o equipamento 
e a empresa CRD não consegue contato com o mesmo, foi registrado boletim 
ocorrência nº 2017/1431040.
NOTA Nº 13 
Cheques a Compensar Uniprime 
O valor total da conta é R$ 3.506,25 (três mil, quinhentos e seis reais e vinte e 
cinco centavos), referente a Férias e 13º Salário de Juliana Martins Renosto, 13° 
Salário de Lisane Claudete Graneto Tonet .
NOTA Nº 14
Empréstimos e Contratos de Mútuo a Pagar
- Adelaide Brito Neves: Empréstimo feito em 25/02/2009 R$ 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais), 25/10/2010 R$ 50.000,00 e 25/06/2011 R$ 30.000,00, taxa de 
juros 1,10% ao mês sem prazo para devolução. Valor original total a pagar em 
31/12/2018: R$ 353.038,50 (trezentos e cinquenta e três mil, trinta e oito reais 
e cinquenta centavos). Os juros começaram a ser pagos mensalmente a partir 
10/2014. Até 10/2014 o valor dos juros era 125% (cento e vinte e cinco por cento) 
da Taxa CDI do dia do vencimento. A partir de 11/2014, conforme novo contrato 
de mútuo, a taxa de juros mudou para 1,10% ao mês. 
- Crédito UNIPRIME: contrato número 2017000028 feito em 19/01/2017, valor 
original R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), taxa de juros 
nominal: 0,65% ao mês, prazo para pagamento de 60 meses, valor total a pagar 
em 31/12/2019: R$ 168.423,63 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e 
três reais e sessenta e três centavos).
- Crédito UNIPRIME: contrato número 2019000056 feito em 01/02/2019, 
valor original R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), taxa de juros 
nominal: 0,60% ao mês, prazo para pagamento de 36 meses, valor total a pagar 
em 31/12/2019: R$ 126.318,69 (cento e vinte e seis  mil, trezentos e dezoito reais 
e sessenta e nove centavos).
- Crédito UNICRED: Contrato número 2019120254 feito em 1.990.000,00 (um 
milhão, novecentos e noventa e nove mil reais), taxa de juros nominal: 0,80% 
ao mês, prazo para pagamento de 122 meses, valor total a pagar em 31/12/2019: 
R$ 2.883.101,40 (dois milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cento e um reais e 
quarenta centavos). 
NOTA Nº 15
Bens em Comodato
- Nota Fiscal 870 Univen Healthcare LTDA  12/07/2017, R$ 23.000,00 (vinte e 
três mil reais), produto IMPRESSORA DRYPIX SMART.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTA N° 16
O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos, menos os 
passivos reconhecidos e se encontra assim subdivido:
Capital social
O valor do capital social da empresa é R$ 2.793.199,92 (dois milhões, setecentos 
e noventa e três mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). A 
Sociedade está dividida em Ações com valor nominal de R$ 7,4485 cada. 
Reserva de Lucros a Realizar e Reserva Legal
Em 2019 a empresa obteve um Lucro de R$ 326.189,97 (trezentos e vinte e seis mil, 
cento e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), do qual foram transferidos 
5% para Reserva Legal totalizando R$ 16.309,50 (dezesseis mil, trezentos e nove 
reais e cinquenta centavos) conforme estipulado no Estatuto Social e o restante foi 
transferido para Reserva de Lucros a Realizar que após a distribuição de lucros 
finalizou o exercício com saldo de R$ 696.585,96 (seiscentos e noventa e seis mil, 
quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
EVENTOS SUBSEQUENTES
NOTA Nº 17
A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.
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19952/2020

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 

Convênio 01/2020 (Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de 
Saúde). 

O HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - HOSPITAL DA 
PROVIDÊNCIA – APUCARANA/PR, comunica que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS pelo SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do tipo: menor preço, visando a aquisição de equipamento e 
materiais permanente: aparelhos, equipamentos, utensílios médico-
odontológico, laboratorial e hospitalar. O Edital e anexos estarão 
disponíveis a partir de 05/03/2020, horário comercial, entre 9:00 e 17:00 
horas, na Rua Alcides Munhoz, 433, Mercês, Curitiba - PR, Setor de 
Projetos Sociais e Mobilização de Recursos e no site 
www.hospitaldaprovidencia.org.br – link "Licitações". Prazo de 
acolhimento das propostas entre 11/03/2020 e 09/04/2020, até as 
17h00min. Para maiores esclarecimentos, e-mail: licitacoes@hnsg.org.br, 
ou telefone (41) 3240-6643/6975/6867. 

Comissão de Compras/Licitações 
Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças 
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

Resumo de PFO e Justificativa de Dispensa de Licitação

DL MSG N.º 001/2020

Processo MSG n.º 2020.01002.
Objeto: Aquisição de mobiliários para salas das subestações de Itatiba e Fernão Dias.
Valor: R$ 8.374,00 (oito mil, trezentos e setenta e quatro reais).
Justificativa: PRD MSG.011/2020.
Contratado: Rozinelli Móveis Para Escritório LTDA – EPP.
CNPJ n.º: 56.728.017/0001-14.
Fundamentação: Art. 29, inc. II da Lei n.º 13.303/2018.
Data da assinatura: 10/03/2020.
Aprovação: Ata da 009/2020 REDIR.
Ratificação: Diretor-Presidente e Diretor de Contratos.
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AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos  que  se  encontram à  disposição  dos  Acionistas  desta
Companhia  os  documentos  a  que  se  refere  o  artigo  133,  da  Lei
6.404/76,  referentes  ao  exercício  findo  em 31/12/2019.  Os  referidos
documentos  encontram-se  à  disposição  dos  Acionistas  na  sede  da
Cattalini Terminais Marítimos S/A, na Av. Coronel Santa Rita, 2677, em
Paranaguá (PR).
 

Paranaguá, 09 de março de 2020.

Renato Cattalini

Presidente do Conselho de Administração

17590/2020
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