
@folhadelondrina Classi cadosFOLHA DE LONDRINA, Terça-feira, 22 de Março de 2022 19

GOLDEN VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.456.510/0001-91 -NIRE nº 41.300.088.187
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária

Ficam os acionistas da Golden Ville Empreendimentos Imobiliários S.A.
(“Companhia”) convocados para se reunirem em assembleia geral ordinária a
ser realizada no dia 20 de Abril de 2022, às 09:00 horas, sob a forma exclusi-
vamente digital, através da plataforma Zoom, por força das medidas excepcio-
nais de restrição e distanciamento social que vigoram para o enfrentamento ao
corona vírus (COVID-19). Para maiores informações sobre a participação na
Assembleia virtual da Companhia, os Acionistas devem entrar em contato com
a contabilidade, através do e-mail: artur@construblok.com.br, para deliberar so-
bre as seguintes matérias que compõem a ordem do dia:(I) tomar as contas dos
administradores e examinar, discutir e votar o relatório da administração e as de-
monstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2021;(II) deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021;(III) eleger os Diretores da Companhia para o próximo mandato, que
irá vigorar até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2023. Todos os documentos relacionados às matérias da ordem do dia da
assembleia geral ordinária e extraordinária ora convocada encontram-se dispo-
níveis aos senhores acionistas na sede da Companhia. Londrina, 21 de Março de
2022. Golden Ville Empreendimentos Imobiliários S.A. Marcus Eduardo Peres
da Silva – Diretor Presidente.

PREFEITURAMUNICIPAL DE ROLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 049/2022 – PMR.

Processo nº 92/2022.
Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisi-
ção de materiais de cantina. Critério de Julgamento:
Menor preço por item. Prazo de vigência: 12 (doze)
meses. Valor máximo total R$: 774.617,63. Entrega
dos envelopes: Até às 13:00 do dia 01/ABRIL/2022.
Data da Abertura dos envelopes e Sessão de Lances:
01/ABRIL/2022, às 13:30 horas. Disponibilidade do
Edital: Prefeitura do Município de Rolândia, locali-
zada na Av. Presidente Bernardes, n° 809 – Secreta-
ria de Compras e Licitações, Município de Rolândia
– Paraná, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou
através do site www.rolandia.pr.gov.br. Informações:
Através dos telefones (43) 3255-8615 e 3255-8616
no horário das 12:00 às 18:00 horas ou através do
e.mail: licitacao@rolandia.pr.gov.br.

Rolândia, 21 de Março de 2022.
Maria do Carmo Gorla Fernochi

Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
COOPERATIVAAGRÍCOLA SUL BRASIL DE LONDRINA LTDA.

CNPJ: 78.637.428/0001-37
O Presidente da CooperativaAgrícola Sul Brasil de Londrina Ltda., em cumprimento ao Esta-
tuto Social, convoca os associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital,
com transmissão on-line na plataforma “Google Meet”, a realizar-se no dia 30 de Março de
2022, na sede da Cooperativa localizada na Avenida Rio de Janeiro N°1.150, na cidade de
Assaí – PR, às 16:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados, às 17:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais
um dos associados, ou às 18:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de
no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1º) Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: a) Relatório da Ges-
tão; b) Balanço Geral do Exercício 2021; c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das
perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal;
2º) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
3º) Eleição dos membros do Conselho do Conselho Fiscal;
4º) Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
NOTAS:
Os associados poderão votar através do Boletim de Voto ou participando da Assem-1.

bleia.
Os documentos referentes a Ordem do Dia estarão disponíveis para visualização e download
no link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14Z97049YZ9d0X4WP2_jKEi5QqJSjTIDo

Assaí-PR, 21 de Março de 2022.
Claudio Onzo Shimizu

Presidente
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