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Contrato Social, firmada pelos sócios em 5 de abril de 2017, e registrada perante a Junta
Comercial do Estado doMato Grosso sob nº 20170392830, em sessão do dia 12 de abril
de 2017, os sócios deliberaram pelo aumento de capital social de R$5.340.000,00 (cinco
milhões, trezentos e quarenta mil reais) para R$ 6.550.000,00 (seis milhões, quinhentos e
cinquenta mil reais). Nesta alteração contratual constou que as novas quotas decorrentes
do aumento de capital foram totalmente subscritas e integralizadas. Ocorre que dentre as
1.210.000 (um milhão, duzentos e dez) quotas objeto do aumento de capital, 592.009
(quinhentos e noventa e duas mil e nove) quotas foram apenas subscritas, sem a
respectiva integralização. Assim, os sócios aprovam a retificação da informação relativa ao
Capital Social, para que conste que o Capital Social da sociedade é de 6.550.000 (seis
milhões, quinhentos e cinquenta mil), quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada
uma, totalmente subscritas, e sendo que, até o momento, os sócios integralizaram o
montante subscrito da seguinte forma: (a) FRANK OTTO BLOCHMANN: com 6.420.000 (seis
milhões e quatrocentos e vinte mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada,
sendo que destas estão integralizadas 5.827.990 (cinco milhões, oitocentos e vinte e sete
mil, novecentos e noventa) quotas, perfazendo o total de R$5.827.990,00 (cinco milhões,
oitocentos e vinte e sete mil e novecentos e noventa reais); (b) JONAS RODRIGUES DE
PINHO: com 130.000 (cento e trinta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real)
cada, perfazendo o total de R$130.000 (cento e trinta mil reais) totalmente subscritas e
integralizadas. Os sócios decidiram então ratificar todos os demais termos da 5ª alteração
ao Contrato Social. Após esta aprovação, o Presidente justificou a proposta do item (ii): 1.
Inicialmente, o Capital Social da sociedade mostrou-se excessivo em relação ao objeto
social da Sociedade. Assim, decidem os sócios, por unanimidade, o seguinte: a redução do
Capital Social, com amparo no Art. 1.082, II, do Código Civil, de R$ 6.550.000,00 (seis
milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) para o montante de R$ 406.000,00
(quatrocentos e seis mil reais), correspondentes a 406.000 (quatrocentos e seis mil)
quotas, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade
de titularidade dos sócios, proporcionalmente à sua participação. 2. Definiu-se que
referida redução de capital atingirá tanto as quotas ainda não integralizadas, como parcela
das quotas já integralizadas pelos sócios FRANK OTTO BLOCHMANN e JONAS ROGRI G U ES
DE PINHO, na proporção indicada abaixo, de modo que os referidos sócios ficam
dispensados das prestações correspondentes às quotas não integralizadas e receberão
restituição do valor correspondente às quotas integralizadas, de acordo com o Artigo
1.084 do Código Civil, havendo proporcional redução das quotas que lhes cabem, assim
distribuídas: a) O sócio FRANK OTTO BLOCHMANN passará a deter o total de 397.880
(trezentos e noventa e sete mil e oitocentos e oitenta e oito) quotas no valor nominal de
R$1,00 (um real) cada, totalizando R$397.880,00 (trezentos e noventa e sete mil e
oitocentos e oitenta e oito reais). Portanto, ficará dispensado de integralizar 592.009
(quinhentos e noventa e duas mil e nove) quotas, que perfazem R$ 592.009,00
(quinhentos e noventa e duas mil e nove reais), e receberá a restituição relativa a
5.430.111 (cinco milhões, quatrocentos e trinta mil e cento e onze) quotas, perfazendo R$
5.430.111,00 (cinco milhões, quatrocentos e trinta mil e cento e onze reais); b) O sócio
JONAS RODRIGUES DE PINHO, por sua vez, passará a deter 8.120 (oito mil e cento e vinte)
quotas no valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalizando R$ 8.120,00 (oito mil, cento
e vinte reais), e receberá a restituição relativa a 121.880 (cento e vinte e um mil e
oitocentos e oitenta) quotas, perfazendo o total de R$ 121.880,00 (cento e vinte e um mil
e oitocentos e oitenta reais). 3. Os sócios acordam que em relação aos valores a serem
restituídos, será feito encontro de contas contabilmente e poderão ser subtraídos os
valores já recebidos por cada um dos sócios a título de adiantamento. 4. Em virtude dessa
deliberação, uma vez eficaz a redução de capital, no prazo de 90 dias, em conformidade
com o Art. 1.084, § 1º, do Código Civil, caso não haja impugnação ou oposição por
credores da Sociedade, os sócios formalizarão, alteração do Contrato Social da Sociedade,
a ser registrada perante essa Junta Comercial do Mato Grosso, e pagarão as restituições
de capital previstas no item 2 acima. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada
a presente assembleia, que vai assinada por todos os sócios. FRANK OTTO BLOCHMANN -
p.p. Wilson José Andersen Ballão. JONAS RODRIGUES DE PINHO. Cuiabá, 08 de outubro

de 2019.

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS NO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REFORMA ESTATUTÁRIA - A Federação Dos Empregados Em Estabelecimentos
Bancários No Estado Da Paraíba - FEEBPB, CNPJ: 09.155.060/0001-58, Código Sindical
000.006.221.00000-2 com sede própria a Treze de Maio, nº 45, Bairro Centro, CEP: 58.013-
070, na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, neste ato representada pelo seu
presidente infra-assinado, senhor WILTON PERERIRA DIAS, RG 156279-SSP-PB, CPF
040.081.974-00, PIS 10243507027, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado à
Avenida Coremas, nº 337, Bairro Centro, CEP 58.013-430, na Cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba, CONVOCA todos os sindicatos dos empregados em estabelecimentos bancários
das cidades de JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, não filiados a esta Federação e das
cidades de MAMANGUAPE, ITABAIANA, CONCEIÇÃO, PATOS, CATOLÉ DO ROCHA, SOUSA e
CAJAZEIRAS, no Estado da Paraíba, filiados a esta Federação, em atendimento ao que
preceitua o Estatuto Social desta entidade classista, bem com as portarias nº 326/13 do
MTE de 11/03/2013 e 501/19 do Ministério da Justiça e Segurança Pública de 30/04/2019
para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA REFORMA ESTATUTÁRIA
que será realizada no dia 27/12/2019, as 17h00 em primeira convocação com a presença
de 2/3 dos sindicatos filiados e não filiados a esta Federação, das cidades mencionadas, e
não havendo quórum as 19h00 em segunda convocação com a presença de qualquer
número dos sindicatos filiados e não filiados a esta federação, tendo como local sede
própria desta entidade localizada à Rua Treze de Maio, nº 45, Bairro Centro, CEP 58.013-
070, na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1. LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA REFORMA DO ESTATUTO
SOCIAL DA FEDERAÇÃO; 2. OUTROS ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DAS ENTIDADES
SINDICAIS.

João Pessoa-PB, 7 de novembro de 2019.
WILTON PEREIRA DIAS
Presidente Federação

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR TEOLÓGICO CRISTÃO
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Mantenedora: IESTEC - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR TEOLÓGICO CRISTAO - CNPJ
12.509.127/0001-10
Mantida: FMB - FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 42 diplomas no
período de 23/09/2019 a 22/10/2019, no seguinte livro de registro e sequência numérica:
[livro G-01 - registros 01 a 42].

A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias,
no endereço https://egressos.faculdadefmb.edu.br/

Baturité, 31 de outubro de 2019.
EDILSON SILVA CASTRO

Diretor Geral

JN-MAXI CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
CNPJ nº 20.283.069/0001-87

AV I S O

O Sr. Liquidante da JN-MAXI CC Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial, CNPJ nº
20.283.069/0001-87, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, convoca, na
forma do artigo 22, e seus parágrafos, da Lei 6.024, de 13 de março de 1974, os credores
desta empresa para apresentarem suas declarações de crédito, acompanhadas dos
documentos comprobatórios dos respectivos créditos, preenchidas através de formulário
específico disponível no site http://www.jnmaxi.com.br ou diretamente na Sede da
Liquidanda localizada na rua Ewerton Visco, nº 290, Boulevard Side Empresarial, 8º andar,
Sala 805, Caminho das Árvores, nesta cidade de Salvador-BA, no período de 18 de
novembro a 9 de dezembro de 2019, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:30 às
17:00 h. Na forma da Lei, os investidores credores por depósitos não são obrigados a
declarar estes créditos, devendo, contudo, relacionar por ordem de vencimento e entregar
os respectivos comprovantes no mencionado prazo, no endereço acima, para fins de
conferência e registro. Salvador-BA, 12 de novembro de 2019.

GILMAR J. BOCALON ASSESSORIA

PREVER FUTURO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES
DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente Da Diretoria Executiva da ABRASPREV - PREVER FUTURO -
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ,
em conformidade com o Estatuto Social da Entidade, convoca a todos os associados quites
com suas obrigações para a Assembleia Geral Extraordinária que se fará realizar no dia 26
de novembro de 2019 às 17:00 horas em primeira convocação ou às 18h00 horas em
segunda convocação, em sua sede social à Avenida Afonso Pena, 262, sala 2109, Edifício
Mesbla, Centro, em Belo Horizonte/MG, CEP 30130-923, para tratar dos seguintes
assuntos: 1. Inscrição da Associação no cadastro de Entidades Sindicais Especiais; 2.
Ratificação da ata de Fundação da associação e da ata de eleição da atual Diretoria e
respectivo mandato. Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019

ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

AV I S O
CONCORRÊNCIA Nº 1/2018-SECOM

PROCESSO Nº 4000.000.186/2017
A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal (SECOM), por

intermédio da Comissão Especial de Licitação, constituída para processar e julgar a
Concorrência em epígrafe, que visa a contratação de agência de propaganda para
prestação de serviços de publicidade à TERRACAP e suas subsidiárias, conforme Termo de
Cooperação nº 02/2018, celebrado em 28 de fevereiro de 2018, publicado no DODF nº 43,
de 05 de março de 2018, pág. 56, TORNA PÚBLICO, que analisou o recurso interposto pela
licitante COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA.-CC&P, e impugnação
apresentada pela licitante AGÊNCIA NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA., e decidiu manter o
resultado do Julgamento dos Documentos de Habilitação das licitantes, na forma do item
16 do edital, e o resultado final do certame, haja vista não haver motivos para inabilitação
da licitante recorrida.

O Senhor Secretário de Estado de Comunicação, com espeque no item 22.4 do
Edital, anuiu com as conclusões da Comissão Especial de Licitação e JULGOU por negar
provimento ao recurso aviado.

Brasília-DF, 11 de novembro de 2019.
PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-

N OV AC A P
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 3/2019

Concorrência nº 003/2019 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço - para
contratação pelo Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal, de empresa de engenharia especializada para elaboração
do projeto executivo, e consequente execução dos serviços de construção da bacia de
detenção, do canal e bueiro N.A.T.M (New Austrian Tunnelling Method), cerca viva e
plantio de grama no km 4 da DF-290 Região Administrativa de Santa Maria - DF,
devidamente especificado no Edital e seus anexos - Valor estimado R$ 5.155.840,03 -
processo nº 00110-00002097/2018-49. Data e horário da licitação: 18 de dezembro de
2019 - às 09:00h. A NOVACAP realizará o certame na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito
no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Bloco "A" 1º andar - Sede da Companhia em Brasília
- DF. O Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no site
www.novacap.df.gov.br. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e email
ascal@novacap.df.gov.br.

Brasília, 11 de novembro de 2019.
DELCIMAR PIRES MARTINS

Chefe da ASCAL/PRES

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO FECHADA LF nº 002/2019-Caesb.
PROCESSO nº 092.006128/2018.
OBJETO: Contratação de 01 (uma) agência de propaganda para a prestação de serviços de publicidade,
compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objeto o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão
da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito
de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas,
produtos e/ou serviços ou instruções ou de informar o público em geral. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
Melhor combinação de técnica e preço. Anteriormente suspensa para adequação do Edital à Lei
13.303/2016 e às Leis Federais nº 4.680/1965 e 12.232/2010 e que agora terá continuidade. ABERTURA DA
LICITAÇÃO: 21/01/2020 às 09 horas. VALOR ESTIMADO: R$ 4.000.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO:
22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: Atividade/Subtítulo: 17.131.6001.8505/6967, NATUREZA DA DESPESA:
339039, Código de Aplicação 12.102.104.305-1. Atividade/Subtítulo: 17.131.6001.8505/0011. Natureza da
Despesa: 339039. Código de Aplicação: 12.102.104.355-8. FONTE DE RECURSO: Próprios da Caesb, código:
11.101.000.000-3. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses consecutivos. A partir do dia 14/11/2019, o edital
com alterações e seus anexos poderão ser encontrados no site www.caesb.df.gov.br - menu Licitações, em
atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone
(61) 3213-7122 e do e-mail licitacao@caesb.df.gov.br.

EDSON MIRANDA BEZERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2019-11-13T01:07:16-0200
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




