
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022071900165

165

Nº 135, terça-feira, 19 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art.21 da Portaria MEC n°1.095 de 25 de outubro de
2018, esta instituição de ensino superior informa que foram registrados 06 diplomas no
período de 01 de janeiro a 20 de junho de 2022 nos seguintes livros de registro e
sequências numéricas: [Livro 043 - 1160; Livro 044 - 001 a 005].

Pelotas, 27 de junho de 2022
GRAZIELE GRIEP DE LIMA

Coordenadora do Núcleo de Atendimento e Serviços Acadêmicos

VALE S.A
AVISO DE LICENÇA

A Vale S.A. (CNPJ 33.592.510/0089-96), torna público que requereu em 18 de
julho de 2022 ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, por meio do processo 02001.000711/2009-46, a Licença de Instalação para o
empreendimento denominado Projeto Serra Sul +20Mtpa, que visa melhorar a flexibilidade
operacional e aumentar a capacidade de beneficiamento e de lavra, dentro da área de
lavra já licenciada por meio da LO nº 1361/2016, referente ao Complexo S11D Eliezer
Batista, localizado no município de Canaã dos Carajás, Pará.

RODRIGO DUTRA AMARAL
Gerente Executivo de Licenciamento Ambiental, Estudos e

Espeleologia

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS
COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES DO BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO, DE 18 DE JULHO DE 2022

A Associação dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores do Brasil Convoca a
todos os associados para a assembleia geral que ocorrerá no dia 30 de julho de 2022, em
primeira convocação às 14h30 e em segunda convocação às 15h com qualquer número de
associados presentes, para eleição dos administradores (diretoria) triênio 2023/2025 e
deliberar sobre previsão orçamentária e prestação de contas, bem como demais
assuntos.

MARCELO PAGOTTO COLLA
Presidente

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS
TRABALHADORES(A) ASSALARIADOS(A) RURAIS DO VALE DO

P A R A Í BA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A comissão pró-fundação do Sindicato dos Trabalhadores(a) Assalariados(a)
Rurais do Vale do Paraíba, CONVOCA pelo presente EDITAL todos os membros da categoria
profissional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados e Assalariadas Rurais, ativos,
inativos e/ou aposentados, compreendendo toda pessoa física que presta serviço em
propriedade rural ou prédio rústico a empregador rural, pessoa física ou jurídica, sob
dependência deste e mediante remuneração, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, com
base territorial compreendendo os municípios de Anadia/AL, Maribondo/AL, Pindoba/AL,
Tanque D`Arca/AL e Taquarana/AL, a participarem da Assembleia Geral de Fundação do
Sindicato dos Trabalhadores(a) Assalariados(a) Rurais do Vale do Paraíba, que realizar-se-á
no dia 21 de agosto de 2022, às 08:30 horas em primeira convocação e, ou em segunda
convocação as 09:00 horas, no Povoado Taboleiro, s/n (vizinho à lanchonete da Adriana),
zona rural, cep 57.660-000, Anadia/AL, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1) Fundação do Sindicato dos Trabalhadores(a) Assalariados(a) Rurais do Vale do
Paraíba, que representará a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados e
assalariadas rurais, ativos, inativos e/ou aposentados, compreendendo toda pessoa física
que presta serviço em propriedade rural ou prédio rústico a empregador rural, pessoa
física ou jurídica, sob dependência deste e mediante remuneração, nos termos do Decreto
Lei 1.166/1971, com base territorial compreendendo os municípios de Anadia/AL ,
Maribondo/AL, Pindoba/AL, Tanque D`Arca/AL e Taquarana/AL; 2) Discussão e aprovação
do estatuto social do sindicato; 3) Eleição e posse da primeira Diretoria, Conselho Fiscal e
respectivos suplentes; 4) Deliberar por filiação a entidades superiores: FETAR/AL, CUT/AL E
CONTAR ou outras entidades superiores; 5) deliberar sobre outros assuntos decorrentes
dos itens anteriores e de interesse da categoria.

Anadia/Alagoas, 4 de julho de 2022
ANTONIO TORRES GUEDES

Presidente da Comissão

CPF nº 134.207.554-49 e NIT nº 11191971532.
Endereço: Rua Barão de Jaraguá, 488, Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022-140.

PIMA LOGÍSTICA PROMOCIONAL & FULFILLMENT LTDA.
CNPJ nº 22.791.054/0001-55 - NIRE nº 35229689522

ATO Nº 1, DE 2 DE MAIO DE 2022

A Pima Logística Promocional & Fulfillment Ltda. EPP. - CNPJ nº
22.791.054/0001-55 - NIRE nº 35229689522 torna público o Regulamento Interno, a
Tarifa Remuneratória - Armazém Geral, o Memorial Descritivo - Armazém Geral e a
Nomeação de Fiel Depositário em Anexo.

ADHEMAR PIVATTO JUNIOR
Fiel Depositário

ANEXO

REGULAMENTO INTERNO - ARMAZÉM GERAL

A sociedade empresária PIMA LOGISTICA PROMOCIONAL & FULFILLMENT
LTDA. EPP. (matriz), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº
35229689522, inscrita no CNPJ nº 22.791.054/0001-55, localizada no endereço, Rua
Manoel Vitorino, nº 1441 - Cidade Satélite - Guarulhos/SP - CEP 07232-110.
ESTABELECE as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias
da seguinte forma: Artigo 1º. Serão recebidas em depósito mercadorias diversas que
não possuem natureza agropecuária. Parágrafo Único. Serviços acessórios serão
executados desde que possíveis e desde que não sejam contrários às disposições legais.
Artigo 2º. A juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes
casos: I - quando não houver espaço suficiente para seu armazenamento; e II - se, em
virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias já
depositadas. Artigo 3º. A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos
casos de alterações de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento
daquelas, bem como por força maior. Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão
ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do seu preposto e será

dirigida à empresa, que emitirá um documento especial (denominado Recibo de
Depósito), contendo quantidade, especificação, classificação, marca, peso e
acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. As indenizações prescreverão em três
meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ter sido
entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 6º.
O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento antecipado
do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no artigo 10 e
parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as emissões de
warrants serão regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar
e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns e também os
casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não
contrários à legislação vigente. Guarulhos, 02 de maio de 2022. PIMA LOGISTICA
PROMOCIONAL & FULFILLMENT LTDA. EPP. ADHEMAR PIVATTO JUNIOR (Responsável
Legal).

TARIFA REMUNERATÓRIA - ARMAZÉM GERAL: A sociedade empresária PIMA
LOGISTICA PROMOCIONAL & FULFILLMENT LTDA. EPP. (matriz), registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35229689522, inscrita no CNPJ nº
22.791.054/0001-55, localizada no endereço Rua Manoel Vitorino, nº 1441 - Cidade
Satélite - Guarulhos/SP - CEP 07232-110. Condições comerciais:

. D ES C R I Ç ÃO CO B R A N Ç A V A LO R ES

. Armazenagem - R$ M² Mensal ou Fração R$ 50,00

. Armazenagem - R$ M³ Mensal ou Fração R$ 35,00

. Armazenagem - R$/Pallet Mensal ou Fração R$ 63,00

. Armazenagem - R$/Tonelada Mensal ou Fração R$ 32,00

. Ad-Valorem: Mensal ou Fração 0,25% sobre NF

. Mov. Pallet: Unitário R$ 35,00

. Mov. Caixa: Unitário R$ 1,20

Seguros:

. Coberturas (valores em R$) L.M.I - R$

. Incêndio/Raio/Explosão 4.000.000,00

. Danos elétricos - Riscos comerciais 20.000,00

. Registros e Documentos 5.000,00

. Despesas Fixas decorrentes de Incêndio, Queda de raio e Explosão 120.000,00

. Equipamentos móveis - com roubo 30.000,00

. Perda ou despesa de aluguel - Prédio 120.000,00

. Responsabilidade Civil Operações 120.000,00

. Responsabilidade Civil - Empregador 50.000,00

. Roubo ou Furto Qualificado de Bens 200.000,00

. Tumultos, Greves e Lock-outs 6.000,00

. Vendaval até Fumaça 65.000,00

Guarulhos, 02 de maio de 2022. PIMA LOGISTICA PROMOCIONAL & FULFILLMENT LTDA.
EPP. ADHEMAR PIVATTO JUNIOR. Responsável Legal

MEMORIAL DESCRITIVO
ARMAZÉM GERAL: QUALIFICAÇÃO: PIMA LOGISTICA PROMOCIONAL & FULFILLMENT
LTDA. EPP. (matriz), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº
35229689522, inscrita no CNPJ nº 22.791.054/0001-55, localizada no endereço, Rua
Manoel Vitorino, nº 1441 - Cidade Satélite - Guarulhos/SP - CEP 07232-110. Capital
Social: Capital Social é de R$ 78.800,00 (Setenta e Oito Mil e Oitocentos Reais).
Capacidade: A área de armazenagem do galpão é de 1.615 M² (Um mil seiscentos e
quinze metros Quadrados). Comodidade: A unidade armazenadora apresenta condições
satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de
uso imediato. 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. Natureza e
Discriminação das Mercadorias: Serão armazenadas mercadorias nacionais e/ou
nacionalizadas, sendo cargas secas, produtos eletroeletrônicos, materiais gráficos,
artigos esportivos, confecções, cabos, equipamentos, materiais de merchandising,
artigos de papelaria, bicicletas, brinquedos e bebidas em geral. Para armazenagem de
produtos especiais, tais como químico e perigosos, a empresa se compromete a obter
nos órgãos específicos as licenças e autorizações necessárias. Descrição dos
Equipamentos: As instalações elétricas, de telefonia, internet, hidro sanitárias, de
combate a incêndio, se encontram em excelentes condições, todas em perfeito
funcionamento e devidamente adequadas e dimensionadas às necessidades da
edificação, conforme laudo técnico aprovado. Para o manuseio, transporte, estocagem
das mercadorias na área do galpão, serão utilizados os seguintes equipamentos: 1
doca, 1 empilhadeira elétrica. O armazém conta com opção de estocagem em porta
paletes, com uma capacidade de 500 posições de estoque. Operações e Serviços a que
se propõe: As operações e serviços serão desenvolvidas para a Guarda e Conservação
de Mercadorias de terceiros em depósito da Requerente, nos termos do Decreto nº
1192 de 21.11.1903. Guarulhos, 02 de maio de 2022. PIMA LOGISTICA PROMOCIONAL
& FULFILLMENT LTDA. EPP. - ADHEMAR PIVATTO JUNIOR (Responsável Legal).
NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - ARMAZÉM GERAL: A sociedade empresária PIMA
LOGISTICA PROMOCIONAL & FULFILLMENT LTDA. EPP. (matriz), registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35229689522, inscrita no CNPJ nº
22.791.054/0001-55, localizada no endereço, Rua Manoel Vitorino, nº 1441 - Cidade
Satélite - Guarulhos/SP - CEP 07232-110, REQUER, por meio do representante legal
devidamente qualificado, a nomeação de Adhemar Pivatto Junior, portador do RG nº
24.519.500-2 SSP-SP, e CPF nº 166.381.218-71, residente na Rua Retiro, 145 - Apto.
106 B - Bairro Maranhão - São Paulo/SP - CEP 03073-005, como FIEL DEPOSITÁRIO DO
ARMAZÉM GERAL (matriz), NIRE nº 35229689522, Rua Manoel Vitorino, 1441 - Cidade
Satélite - Guarulhos/SP - CEP 07232-110, nos termos do Decreto nº 1.102/1903 e IN
72/2019 do DREI. Guarulhos, 02 de maio de 2022. PIMA LOGISTICA PROMOCIONAL &
FULFILLMENT LTDA. EPP. ADHEMAR PIVATTO JUNIOR (Responsável Legal).

O nomeado declara, expressamente, em cumprimento à legislação em vigor
e sob as penas de lei, que nunca foi condenado pelos crimes de falência culposa ou
fraudulenta, estelionato, abuso de confiança, falsidade, roubo ou furto e que aceita o
cargo e as atribuições que lhe são inerentes.

ADHEMAR PIVATTO JUNIOR
Responsável Legal

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2022 - (UASG 450432)

Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa
especializada na prestação de serviços gráficos com entrega do material produzido
diretamente nas Coordenações Regionais, Sedes da Secretaria de Educação e na e
EAPE, de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal - SEEDF, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. Valor total
Estimado de R$ 30.646.882,55 (trinta milhões, seiscentos e quarenta e seis mil
oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Processo nº 00080-
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