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arquivado no Ofício do Registro de Títulos e Documentos de Sapiranga, em 21/3/2012 (nº
421, fls 097, L A-3, av. nº AV-1) que: a) manteve/estendeu a base territorial ao município
de Nova Hartz, ex-distrito de Sapiranga e incluiu na base territorial do Sindicato o
município de Araricá, criado através da Lei Estadual nº 10.667/1995, com área emancipada
dos municípios de Sapiranga e de Nova Hartz; b) modernizou o Estatuto e desdobrou a
categoria econômica representada e especificou os segmentos representados, conforme
descrito na convocação acima; 2. Deliberar pela ratificação da exclusão do município de
Taquara da base territorial da entidade constante do Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais - CNES, de vez que há representação própria através do Sindicato da Indústria de
Calçado de Taquara (CNPJ nº 91.110.536/0001-15 / CNES/TEM, processo nº
46218.010979/2013-11, originário da Carta Sindical L110 P004 A 1987), constante também
do referido cadastro; 3. Apreciar e aprovar, ou não, novo Regulamento Eleitoral para fins
de modernização; 4. Outros assuntos.

PREDILOG ESTOCAGEM LTDA

CNPJ nº 08.961.254/0001-88 - NIRE nº 42203961727
ATO Nº 2, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020
A Sócia Administradora, Suely Schreiber Israel, torna público a Nomeação de
Fiel Depositário em ANEXO. Em 28 de setembro de 2020
SUELY SCHREIBER ISRAEL
ANEXO
NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO
PREDILOG ESTOCAGEM LTDA - CNPJ nº 08.961.254/0001-88 - NIRE nº
42203961727 - NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - Predilog Estocagem LTDA, inscrita no
CNPJ nº 08.961.254/0001-88 e na JUCESC, desde 01.08.2007, atualmente sob NIRE nº
42203961727, com sede na Rodovia Jorge Lacerda, nº 1515, Fundos, Bairro Espinheiros, no
município de Itajaí/SC, CEP 88.317-100, representada por sua sócia administradora abaixo
assinada, requer a nomeação de Suely Schreiber Israel, brasileira, casada sob regime de
comunhão parcial de bens, nascida em 14.07.1992, empresária, inscrita no RG nº
5.011.730/SSP-SC e no CPF nº 080.825.629-78, residente e domiciliada na Rua Sigurd
Fuhrmann, nº 160, Centro, no município de Presidente Getúlio/SC, CEP 89.150-000, como
fiel depositário do armazém geral desta, conforme legislação em vigor. A nomeada declara,
expressamente, em cumprimento à legislação em vigor, que não está sendo processada, e
nunca foi condenada, por crimes cuja pena vede o acesso a cargos ou funções mercantis
e comerciais e que aceita o cargo e as atribuições que lhe são inerentes. Itajaí (SC), 28 de
setembro de 2020. Assinado, SUELY SCHREIBER ISRAEL - CPF nº 080.825.629-78 - Sócia
Administradora representada por Iara Ian Bertoli (CPF nº 055.139.389-01) - Assinado
Digitalmente. Arquivado digitalmente na JUCESC em 10.11.2020 sob nº 20203017064.
Protocolo 203017064. Chancela 178396183202169.

Sapiranga-RS, 17 de novembro de 2020.
ADEMIR ERINEU SCHOENARDIE
Presidente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020-SEAGRI/DF. Processo: 00070-00008514/2019-71,
Pregão Eletrônico nº 04/2020-SEAGRI/DF (UASG 926523), com homologação em 29 de
setembro de 2020.Objeto : Eventual Aquisição de sementes diversas para atender à
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal. Assinatura da Ata: 30/10/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Vencimento: 01/11/2021. Empresa vencedora e itens homologados e registrados: GEB
COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP, inscrito no CNPJ sob o nº
07.097.89810001-07, para o(s) item(ns) 10 e 14 do certame. Valor total de preços
registrados para o fornecedor: R$ 110.550,00. Quantitativos disponíveis para adesão: até o
quíntuplo dos quantitativos registrados, nos termos do Edital. A Ata, na íntegra, será
disponibilizada no site www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais'.

SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 24/2020
O SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, COMUNICA aos
interessados, que realizará CONCORRÊNCIA para selecionar e contratar empresa
especializada em impressão de apostilas, cujo recebimento dos envelopes contendo a
documentação e a proposta será no dia 03/12/2020, às 14:00 horas na Av. Julio Ferreira
Xavier, 2640 - Jd. Alvorada - CEP: 79.610-320 - Três Lagoas/MS. Para acesso ao edital e
demais
informações,
os
interessados
deverão
solicitar
via
e-mail:
licitacao.b088@sestsenat.org.br.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020-SEAGRI/DF. Processo: 00070-00008514/2019-71,
Pregão Eletrônico nº 04/2020-SEAGRI/DF (UASG 926523), com homologação em 29 de
setembro de 2020.Objeto : Eventual Aquisição de sementes diversas para atender à
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal. Assinatura da Ata: 30/10/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Vencimento: 01/11/2021. Empresa vencedora e itens homologados e registrados:
MERCOSUL AGRONEGÓCIOS EIRELI, CNPJ nº 11.258.338/0001-64, para o(s) item(ns) 02, 06
e 12 do certame. Valor total de preços registrados para o fornecedor: R$
42.768,90.Quantitativos disponíveis para adesão: até o quíntuplo dos quantitativos
registrados, nos termos do Edital. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no site
www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais'.

Três Lagoas-MS, 13 de novembro de 2020.
RODRIGO MOREIRA ROSA
Presidente da Comissão de Licitação

BARROS PIMENTEL PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/MF 12.444.350/0001-26 e NIRE / JUCESP 35.224.574.140
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2020
Em 2 de julho de 2020 às 10:00 horas, na Rua Lusitana nº 740, conjunto 114
(parte), Centro, Campinas SP, reuniram-se os sócios da empresa Barros Pimentel
Participações Ltda. A mesa foi composta pelo Presidente Augusto Fernando de Barros
Pimentel Filho e pelo Secretário Fernando de Barros Pimentel. A reunião atendeu a todas
as formalidades legais e teve a presença de todos os sócios da empresa: Augusto Fernando
de Barros Pimentel Filho, Fernando de Barros Pimentel e Gustavo Peixoto de Barros
Pimentel. A seguir, o Presidente apresentou a Ordem do Dia: DELIBERAÇÃO SOBRE A
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE. O Presidente relatou que, como é do
conhecimento dos presentes, o capital da Sociedade foi considerado excessivo. Os sócios
deliberaram e decidiram, por unanimidade, reduzir o Capital Social através do
cancelamento de: 745.000 (setecentas e quarenta e cinco mil) quotas do sócio Augusto
Fernando de Barros Pimentel Filho, com a restituição ao mesmo de R$ 745.000,00
(setecentos e quarenta e cinco mil reais) em moeda corrente no país; 596.000 (quinhentas
e noventa e seis mil) quotas do sócio Fernando de Barros Pimentel, com a restituição ao
mesmo de R$ 596.000,00 (quinhentos e noventa e seis mil reais) em moeda corrente no
país; e 149.000 (cento e quarenta e nove mil) quotas do sócio Gustavo Peixoto de Barros
Pimentel, com a restituição ao mesmo de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil
reais) em moeda corrente no país. O Capital Social da sociedade passou, então, a ser de
R$ 10.000,00 (dez mil reais); totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente no
país e dividido em 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os
sócios da seguinte forma: Augusto Fernando de Barros Pimentel Filho, com 5.000 (cinco
mil) quotas, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), equivalentes a 50,0000 % da
sociedade; Fernando de Barros Pimentel, com 4.000 (quatro mil) quotas, totalizando R$
4.000,00 (quatro mil reais), equivalentes a 40,0000 % da sociedade; e Gustavo Peixoto de
Barros Pimentel, com 1.000 (mil) quotas, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), equivalentes
a 10,0000 % da sociedade. Nada mais havendo a constar na presente ata, o Presidente deu
por encerrada da reunião, da qual, eu, Fernando de Barros Pimentel, Secretário, lavrei a
presente ata, assinada por todos os presentes.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020-SEAGRI/DF. Processo: 00070-00008514/2019-71,
Pregão Eletrônico nº 04/2020-SEAGRI/DF (UASG 926523), com homologação em 29 de
setembro de 2020.Objeto : Eventual Aquisição de sementes diversas para atender à
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal. Assinatura da Ata: 26/10/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura.
Vencimento: 26/10/2021. Empresa vencedora e itens homologados e registrados: Grandes
Marcas de Materiais e Equipamentos EIRELI- CNPJ: 14.396.046/0001-86, para o(s) item(ns)
01,03,04,05,09,13,15 e 16 do certame. Valor total de preços registrados para o fornecedor:
R$ 78.365,60. Quantitativos disponíveis para adesão: até o quíntuplo dos quantitativos
registrados, nos termos do Edital. A Ata, na íntegra, será disponibilizada no site
www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais'.
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2020
PE (SRP) Nº 10/2020- (UASG: 926523)
A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
do DF- SEAGRI-DF comunica aos interessados que, após reabertura do Pregão Eletrônico
(SRP) nº 10/2020, em 17/11/2020 às 09:00 hs, Processo nº 00070-00007140/2019-76 (SEI),
que tem por objeto mediante Sistema de Registro de Preços para a eventual aquisição de
Máquinas Pesadas: escavadeiras hidráulicas, mini carregadeira, motoniveladora, pá
carregadeira, retroescavadeira, rolos compactadores e trator de esteira para atender as
demanda da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
do Distrito Federal, de acordo com o detalhamento descrito no item 3, do Termo de
Referência, Anexo I do Edital, o item 7 na volta de fase de julgamento restou fracassado,
sendo cancelado na aceitação.
A ata complementar e o aviso de resultado do pregão podem ser visualizados
nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e no portal www.agricultura.df.gov.br,
SEAGRI/DF, "Edital".

Campinas, 2 de julho de 2020.
AUGUSTO FERNANDO DE BARROS PIMENTEL FILHO
Presidente
FERNANDO DE BARROS PIMENTEL
Secretário
GUSTAVO PEIXOTO DE BARROS PIMENTEL
Sócio

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Pregoeiro

SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS DE SAPIRANGA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

No uso de atribuições previstas no estatuto do Sindicato da Indústria de
Calçados de Sapiranga, que representa a categoria econômica da "indústria de calçados",
convoco todas as empresas integrantes da categoria econômica da indústria de calçados
em geral, destinados a todos os usuários, isto é, para homens, mulheres e crianças, bem
como para todos os usos, ou seja, para trabalho, inclusive calçados de segurança, para uso
diário e social, para a prática de esportes, para lazer e para uso militar, botas, botinas,
tamancos, chinelos e pantufas, independentemente da matéria-prima utilizada (couro,
tecido, borrachas e todo e qualquer material sintético) e também independentemente do
tipo e construção (montado, colado, mocassim, califórnia, ponteado, "goodyear",
vulcanizado e injetado), e de componentes e injetados para calçados (formas, palmilhas,
plataformas, cepas, atacadores), de qualquer material, exclusivamente para calçados,
localizadas nos municípios de Sapiranga, Nova Hartz, Araricá e também de Taquara, para,
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 09 de dezembro de
2020, na sede da entidade, localizada na cidade de Sapiranga/RS, na Rua Major Bento
Alves, nº 539, em Primeira Convocação, às 10h, ou em Segunda Convocação, às 10h30min,
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Re-Ratificação, ou não, do decidido na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8/6/2011, que aprovou novo Estatuto,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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Nº 220, quarta-feira, 18 de novembro de 2020

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2018
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados, que após análise técnica
proferida pela Gerência de Orçamento de Obras da SEDF, sagrou-se vencedora
do certame a empresa a empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA,
com o valor corrigido de R$ 12.300.000,00 (doze milhões trezentos mil reais).
Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Brasília-DF, 17 de novembro de 2020.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão
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