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LAND GROUP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ATA DE REUNIÃO

REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2019

LAND GROUP ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. - CNPJ nº 22.459.771/0001-84 -
NIRE: 35.228.950.324 Data/hora e local - Aos 08/05/19, às 11:00 horas, na Av. José Rocha

Bonfim, nº 214, Sala 18, Bloco São Paulo, Box III, Santa Genebra, CEP: 13080-650,
Campinas/SP. Convocação e presença - Dispensada a publicação de editais de convocação,
na forma do disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os
sócios reunidos, conforme assinatura ao final do referido instrumento. Presentes: EQUITY
BR ASSESSORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
22.459.771/0001-84, conforme contrato social devidamente registrado na JUCESP em
sessão de 18/07/2012 com NIRE nº 35.228.950.324, com sede na Rua Bahia, nº 396, salas
3 e 4, Vila José Paulino Nogueira, CEP: 13140-430, Paulínia/SP, representada por sua sócia
administradora SIMONE CRISTINA COELHO JOANINI, brasileira, casada, natural de
Campinas/SP, nascida em 21/12/1981, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 33.149.824-8-SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 294.153.518-70, com endereço comercial
na Rua Bahia, nº 396, salas 3 e 4, Vila José Paulino Nogueira, CEP: 13140-430, Paulínia/SP,
e RONALDO ADRIANO TIZZO, brasileiro, solteiro, natural de Mundo Novo/MS, nascido em
22/03/1979, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.139.171-3-SSP/SP,
inscrito no CPF sob nº 288.875.628-57, com endereço para correspondência na Caixa Postal
nº 827, CEP: 13.140-971, Paulínia/SP. Composição da mesa - Presidente: Ronaldo Adriano
Tizzo, já qualificado acima e como Secretário: Maurício Robertti Neto, brasileiro, maior,
advogado, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.262.464-4 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 419.417.478-09 e inscrito na OAB/SP sob nº 398.865/SP, residente e
domiciliado na Rua Carmen Miranda, nº 177, Parque Brasil 500, Paulínia/SP, CEP: 13.141-
153. Ordem do dia - Consoante à cláusula 5ª do contrato social, os sócios resolvem reduzir
o capital social no valor de R$ 2.970.000,00 (dois milhões e novecentos e setenta mil
reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor
atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de
modo que, o capital social que atualmente é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais),
passará a ser de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dessa forma, declara ainda que, conforme
disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada
dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional do valor nominal
das cotas. Deliberação tomada por unanimidade e sem qualquer restrição - Após exame e
discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições,
aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto
da sociedade. Encerramento e aprovação da ata. Terminados os trabalhos, inexistindo
qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada
por todos os sócios presentes Simone Cristina Coelho Joanini, representando Equity BR
Assessoria e Auditoria Empresarial Ltda. e Maurício Robertti Neto - Secretário.

RONALDO ADRIANO TIZZO
Presidente

SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA DE DEFESA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Servidores Efetivos da Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Piuaí - ASDAPI Sindical, Wilson Alexandre Pinheiro Carvalho,
CPF 810.241.933-49, em nome Comissão eleitoral nomeada pela Assembleia Geral
Extraordinária da UNAFA, realizada aos sete dias do mês de maio de 2019, em
atendimento as deliberações da referida assembleia vem, através deste, convocar todos os
Representantes de seus filiados a participarem do processo eleitoral, para o biênio 2019-
2021, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. O período de registro das chapas se dará
de 12 a 23 de agosto de 2019, conforme consignado no Regimento Eleitoral, a ser fixado
na Sede da UNAFA e enviado por e-mail para todos os filiados. A votação será realizada no
dia 10 de setembro de 2019, no horário de 09:00 às 15:00 horas, no Auditório do A N F FA
Sindical, localizado no SCS, quadra 02, bloco C, Ed. Jockey Club, 4º pavimento, Brasília,
Distrito Federal. O processo eleitoral respeitará todas as regras estabelecidas no Capítulo I,
Título V do Estatuto da UNAFA.

Brasília-DF 3 de junho de 2019.
WILSON ALEXANDRE PINHEIRO CARVALHO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: DAHER TURISMO LTDA - CNPJ: 41.053.034/0001-21, CONTRATANTE:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS - CNPJ: 33.909.482/0001-56; Pregão nº 002-A/2019;
Objeto: Serviços de emissões, cotações, cancelamentos e remarcações de passagens aéreas
nacionais e internacionais, 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. Assinatura do Contrato: 21/05/2019; Vigência: 12 meses.

SINDICATO DAS SOCIEDADES DE FOMENTO COMERCIAL
DO ESTADO DO PARANÁ - SINFAC/PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINFAC-PR Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial do Estado do
Paraná, em conformidade com o disposto nos artigos 7, inciso I, 10, inciso II, 12, 22, 23 e
40 do seu Estatuto Social, CONVOCA todas as empresas integrantes das categorias
econômicas do Fomento Comercial - Factoring, Securitizadoras de Créditos, Consultorias
Especializadas em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, e as Gestoras de
Carteiras Financeiras, associadas ou não, para comparecerem e participarem da
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 28 de junho de 2019, às 9:30
horas, em primeira convocação, e, às 10:00 horas em segunda e última convocação, tendo
como local a sede do Sindicato à Rua José Loureiro, 569, 12º andar - Conjunto 1005,
Curitiba - Paraná, CEP 80.010-000, para tratar e deliberar a seguinte Ordem do Dia: a)
alteração do Estatuto Social do SINFAC/PR, visando: b) alteração do parágrafo segundo do
artigo 1º. do Estatuto, para a inclusão neste da categoria econômica das Empresas Simples
de Crédito - ESC com sede no Estado do Paraná, observada a base de representação deste
sindicato; c) discussão e deliberação da proposta da Diretoria de alterações do Estatuto
Social, visando adaptá-lo e atualizá-lo.

Curitiba-PR, 6 de junho de 2019
PEDRO DE PAULA FILHO
Presidente do Sindicato

FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019
EDITAL Nº 16/2019

Objeto: Aquisição de Material Permanente e Consumo. Tipo: Menor preço. Recebimento
das propostas até o dia 19/06/2019 às 10:00 horas. Abertura da sessão no dia 19/06/2019
às 14:00 horas. A cópia do edital, na íntegra, poderá ser retirado nos sites: licitacoes-
e.com.br (BB) e fgduque.org.br. Outras informações através do telefone: (84) 3312-0503, a
partir desta publicação.

RAFAELLA MORAIS
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019

EDITAL Nº 17/2019

Objeto: Contratação de empresa distribuidora, administradora, ou do comércio varejista de
combustíveis, para fornecimento de: gasolina comum e diesel comum. Tipo: Menor preço.
Recebimento das propostas até o dia 19/06/2019 às 11:00 horas. Abertura da sessão no
dia 19/06/2019 às 16:00 horas. A cópia do edital, na íntegra, poderá ser retirado nos sites:
licitacoes-e.com.br (BB) e fgduque.org.br. Outras informações através do telefone: (84)
3312-0503, a partir desta publicação.

RAFAELLA MORAIS
Pregoeira

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAMIM MG
CNPJ: 01.930.621/0001-37

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lamim/MG, fundado em 09/02/1997,
com endereço a Rua Cel. Severiano Nogueira, nº 38, Bairro Centro, na cidade de
Lamim/MG, através de seu Presidente João Vianey da Silva, CPF 137.611.536-00, Segurado
Especial (aposentado): 1.099.118.436-7, convoca todos os membros da categoria dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais ativos e inativos: assalariados e assalariadas rurais,
empregados permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de animais,
hortifruticultura; e agricultores e agricultoras que exerçam atividades individualmente ou
em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários até
dois módulos rurais, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários
e os aposentados(as) rurais do município de Lamim/MG, para Assembleia Geral
Extraordinária que será realizada às 17 horas, do dia 06 de julho de 2019, tendo como local
a sede do Sindicato, situado a Rua Cel. Severiano Nogueira, nº 38, Bairro Centro, em
Lamim/MG, para: 1) Ratificar a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Lamim/MG, aprovada em 09/02/1997; 2) Alterar o Estatuto Social com descrição da
categoria representada; 3) Ratificar a filiação a FETAEMG, aprovada em 25/01/1999; 4)
Filiação à CTB e 5) Filiação a CONTAG.

Lamim-MG, 4 de junho de 2019.
JOÃO VIANEY DA SILVA
Presidente da Sindicato

BUICK LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
CNPJ/MF 73.089.617/0001-07

NIRE 35.211.956.511

ATO Nº 1, DE 9 DE MAIO DE 2019

O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público os
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ARMAZÉNS GERAIS em ANEXO.

MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS

ANEXO

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL

(Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903) Rodovia Presidente Castelo
Branco, Km. 79,3, s/nº, galpão 1 (parte), City Castello, Itu - SP, CEP 13.308-700. Capital
Social: O capital social da empresa é de R$ 1.000.000,00. Capacidade: A área para
estocagem e movimentação de produtos acabados é de 10.010m²em galpão coberto, a
área de movimentação das cargas será feita através de corredores demarcados de
2.000,00m², a área de escritórios do 1º, 2º e 3º pavimento é de 1.147,50m², a capacidade
de armazenagem é de 120.120,00m³. Comodidade: A unidade armazenadora apresenta
condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com
condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo profissional
competente. Segurança: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a
quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no
regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de vistoria. Natureza
e discriminação das mercadorias: O Armazém Geral se destina à guarda de mercadorias
gerais e secas, nacionais e ou nacionalizadas, inclusive as mercadorias, perigosas,
inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando a sociedade responsável
pela obtenção das licenças necessárias excluem-se as mercadorias de natureza
agropecuária. Equipamentos: Os equipamentos do armazém são: 24 paleteiras Paletrans
com capacidade de 2200 kg; 2 empilhadeiras Paletrans PR2011 com capacidade de 1000
kg; 1 empilhadeira Paletrans PR20i com capacidade de 1000 kg; 1 empilhadeira a gás
Toyota com capacidade de 2000 kg ;1 empilhadeira gás Yto com capacidade de 7000 kg;
1 empilhadeira a gás Hyster com capacidade de 3500 kg. Serviços: Armazenagem,
movimentação de entrada e saída de mercadorias, paletização de mercadorias,
embalagem e reembalagem de mercadorias, lonamento e deslonamento de veículos,
conferência de mercadorias, emissão de conhecimento de depósito e warrants. Itu - SP,
09/05/2019. JUCESP Nº de registro 294.646/19-0 em 31/05/2019 , Gisela Simiema
Ceschin.

CNPJ/MF 73.089.617/0003-60 | NIRE 35.903.893.869
MEMORIAL DESCRITIVO DE ARMAZÉM GERAL
(Declarações do Artigo 1º Decreto Lei 1.102/1903) Rua Solange Aparecida

Montan, nº 140, Pólo Industrial, Sagrado Coração, Itapevi - SP, CEP 06.693-815. Capital
Social: O capital social da empresa é de R$ 1.000.000,00, sendo 50.000,00 destacado para
esta filial. Capacidade: A área para estocagem e movimentação de produtos acabados é de
1.770,44², em galpão coberto a área de movimentação será de 1.150,00m² nos corredores
demarcados para passagem de pessoas e equipamentos, a área de escritórios é de
130,83², a capacidade de armazenagem é 12.180,00m³. Comodidade: A unidade
armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural
e funcional, com condições de uso imediato, segundo o laudo técnico aprovado pelo
profissional competente. Segurança: De acordo com as normas técnicas do armazém,
consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços
propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico de
vistoria. Natureza e discriminação das mercadorias: O Armazém Geral se destina à guarda
de mercadorias gerais e secas, nacionais e ou nacionalizadas, inclusive as mercadorias,
perigosas, inflamáveis ou que necessitem de precaução especial, ficando a sociedade
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