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terra, os empregados em aeroclubes que exerçam suas funções em terra; os empregados
de empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, os trabalhadores que exerçam
suas funções relacionadas com a manutenção de aeronaves, conforme decreto lei 1232
de junho/62, bem como os empregados de empresas de táxi aéreo que exerçam suas
funções em terra empregados em empresas de representação de companhia aéreas, os
empregados de aviação agrícola, os empregados de indústria aeronáuticas e de oficinas
de manutenção de aeronaves, instrumentos de aeronaves, aeroclubes, escolas de
aviação, os agentes de proteção da aviação civil e todos aqueles definidos como
aeroviários, para participarem da Assembleia Geral de ratificação de fundação desta
entidade, à realizar-se no dia 27 de Setembro de 2019, às 14 horas em primeira
convocação, e às 14:15 em segunda convocação e com qualquer numero de presentes,
na Avenida 13 de Abril nº 270 -Vila Uniao - Fortaleza-CE, CEP 60416-230, para deliberar
a cerca da seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação da Fundação do SINDAERO - CEARA
- SINDICATO DOS AEROVIARIOS DO CEARA; 2 -Ratificação do Estatuto Social; 3 -
Ratificação da Diretoria , Conselho Fiscal e, respectivos suplentes; 4 - Assuntos
Gerais.

Fortaleza - CE, 4 de Setembro de 2019.
FRANCISCA SÔNIA MAIA OLIVEIRA

TAC LOGISTICA LTDA
CNPJ nº 01.456.021/0002-60 | NIRE nº 3590204129-0

ATO Nº 1 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019

O Sócio Administrador - FERNANDO ANDRÉ CAVALETTI torna público o
MEMORIAL DESCRITIVO, REGULAMENTO INTERNO, TARIFA REMUNERATÓRIA em ANEXO.

FERNANDO ANDRÉ CAVALETTI

ATO DE ARMAZÉM GERAL

MEMORIAL DESCRITIVO: 1. PRELIMINARES: 1.1. O presente Memorial
Descritivo foi elaborado observando a legislação vigente, Normas Técnicas da ABNT e do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-SP. a) Inspeção detalhada dos
Equipamentos; b) Natureza das Mercadorias; c) Operações e Serviços, e d) Capacidade a
comodidade e a segurança. 2.0. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 2.1. Identificação: Edificação:
TAC LOGISTICA LTDA - ME | Endereço: Rodovia Anhanguera, km 24,2, Bloco 3, Módulo
32B, Inscrição no CNPJ: 01.456.021/0002-60, I.E.: 115.223.535.114; 2.2. Mapa de
Localização: 2.3. Responsável Pelo Memorial: Engenheiro Civil: Marcos César Zeferino;
Registro no CREA: 0682580140/SP. ART: 28027230172867681; 2.4. Data da Vistoria: Foi
realizada a visita no local dia 31/10/2017; 2.5. Objeto do Memorial Descritivo: Unidade de
carga, descarga e armazenamento em Vila Jaraguá, SP com 1200m² de área edificada,
compreendendo a administração, depósito para armazenamento de resfriados, depósitos
para armazenamento de congelados, pavilhão de movimentação, docas, banheiros e
vestiários. A edificação está inserida no Centro Empresarial Gweste com portaria e
segurança de acesso, com ruas pavimentadas e iluminadas. A edificação foi concebida em
concreto armado sobre fundação através de estacas profundas, alvenaria de fechamento
em bloco de cimento. 3. INSPEÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS: 3.1. Escritório
Administrativo as paredes que fazem divisa com a parte externa são de bloco de cimento
e as paredes que fazem divisa com Congelados e Ante Câmara são divisórias revestidos
com placas de PVC laváveis com manta térmica em seu interior, o piso é de concreto
queimado aparente e forro revestido com placa de PVC lavável com manta térmica em
seu interior, a sala se encontra com as instalações funcionando e de acordo com as
normas vigentes, os equipamentos encontrados ali são: - Impressora Multifuncional
Brother 8085 DCP-8085DN. - 3 Computadores da Marca Dell Sendo 1 Vostro 270S e
Outros 2; Optlex 3050 Com Gabinete e Monitore de Led. 3.2. Recepção as paredes que
fazem divisa com a parte externa são de bloco de cimento e a paredes que faz divisa com
Escritório administrativo é de divisória de madeira com painel de vidro e a parede que faz
divisa com a Ante Câmara é divisória revestida com placas de PVC lavável com manta
térmica em seu interior, o piso é de concreto queimado aparente e o forro revestidos
com placas de PVC laváveis com manta térmica em seu interior, a sala se encontra com
as instalações funcionando e de acordo com as normas vigentes, os equipamentos
encontrados ali são: - Bebedouro IBBL BAG40 Inox - Tipo Pressão; 3.3. Ante Câmara as
paredes que fazem divisa com a parte externa são de bloco de cimento revestidos com
placas de PVC laváveis com manta térmica em seu interior e as paredes que fazem divisa
com Escritório Administrativo, Recepção, Congelados e Resfriados são divisórias revestidos
com placas de PVC laváveis com manta térmica em seu interior, o piso é de concreto
queimado com pintura epóx lavável e o forro revestidos com placas de PVC laváveis com
manta térmica em seu interior, a sala se encontra com as instalações funcionando e de
acordo com as normas vigentes, os equipamentos encontrados ali são: - 4 Aparelhos Split
da Marca Heatcraft do Brasil Ltda, Evaporador Slim Contour, Evaporador de Ar Forçado,
Motor EC,Válvulas,Beacon II, 1.033 > 3.856 kcal/h e Unidade Condensadora, UC FRM, UC
Hermética/Scroll 1 1/4 a 6 HP, Microchannel,Hermético,Scroll,Válvulas, 320 > 16.010
kcal/h - Uma Empilhadeira Eletrica Linde 2013 - Um Computador da Marca Dell com
Gabinete e Monitore de Led; 3.4. Congelados as paredes que fazem divisa com a parte
externa são de bloco de cimento revestidos com placas de PVC laváveis com manta
térmica em seu interior e as paredes que fazem divisa com Escritório Administrativo, Ante
Câmara, Resfriados e Corredor de Serviço são divisórias revestidos com placas de PVC
laváveis com manta térmica em seu interior, o piso é de concreto queimado com pintura
epóx lavável e o forro revestidos com placas de PVC laváveis com manta térmica em seu
interior, a sala se encontra com as instalações funcionando e de acordo com as normas
vigentes, os equipamentos encontrados ali são: Dois Equipamentos da Marca Heatcraft do
Brasil Ltda, (Sistema Integrado, Plug-In, Monobloco frigorífico 2,3 a 16HP ,Hermético,
Multicompressores, 1.969 > 27.803 kcal/h); 3.5. Resfriados as paredes que fazem divisa
com a parte externa são de bloco de cimento revestidos com placas de PVC laváveis com
manta térmica em seu interior e as paredes que fazem divisa com Ante Câmara,
Congelados e Corredor de Serviço são divisórias revestidos com placas de PVC laváveis
com manta térmica em seu interior, o piso é de concreto queimado com pintura epóx
lavável e o forro revestidos com placas de PVC laváveis com manta térmica em seu
interior, a sala se encontra com as instalações funcionando e de acordo com as normas
vigentes, os equipamentos encontrados ali são: Dois Equipamentos da Marca Heatcraft do
Brasil Ltda, (Sistema Integrado, Plug-In, Monobloco frigorífico 2,3 a 16HP ,Hermético,
Multicompressores, 1.969 > 27.803 kcal/h); 3.6. Corredor de serviço as paredes que fazem
divisa com a parte externa são de bloco de cimento aparente em seu interior e as
paredes que fazem divisa com Congelados e Resfriados são divisórias revestidos com
placas de PVC laváveis com manta térmica em seu interior, o piso é de concreto
queimado aparente não possuindo forro, a sala se encontra com as instalações
funcionando de acordo com as normas vigentes, não possui equipamentos; 3.7. Banheiros
masculinos e femininos ficam na parte externa, feito em estrutura de concreto armado,
as alvenarias de fechamento com de bloco de concreto, revestimento externo rebocado
e pintado com tinta acrílica e o revestimento interno com cerâmicas nos pisos e paredes
possuindo ventilação e iluminação adequada com esquadrias pintadas, a cobertura em
laje protegido com telhado de madeira e telhas de fibro cimento, não possui
equipamentos; 3.8. Pátio destinados a circulação e manobras de caminhões, é
pavimentado com bloco de concreto intertravado e sextavado, limitado por guias de
concreto pré-moldado a área é totalmente cercada por gradis metálicos o acesso a
pedestre fica separado, não possui equipamentos; 3.9. Instalações O sistema de
instalações elétricas é composto pela entrada de energia, sistema de transformador,
sistema de gerador, sistema de energia estabilizada, circuitos alimentadores de quadros
gerais de distribuição de energia de baixa tensão contra incêndio e sanitárias estão em
bom estado de conservação e funcionando normalmente. No local existem 5 plataformas
sendo que duas são plataformas mecânicas com funcionamento elétrico foram fabricadas
sobre medida possuído motor de 1cv e sistema hidráulico e estão funcionando
normalmente. Congelados, Resfriados e Ante Câmara são dotados de condicionamento de
ar e com controle de umidade. 4. NATUREZA DAS MERCADORIAS: 4.1. O local acondiciona
mercadorias de Natureza Agropecuária tais como, carnes e processados animal

congelados e resfriados para destino consumo humano, não foram encontrados
problemas nas instalações as camâras frias e congelados estavam funcionando
perfeitamente. O local bem conservado com as manutenções em dia se encontrava limpo
e organizado. 5. OPERAÇÕES E SERVIÇOS: 5.1. Armazenagem Multi-temperatura de -25ºc
até +5ºc; 5.2. Separação e preparação de pedidos, consiste na recolha em armazém de
produtos, podendo ser diferentes em categoria e quantidade, conforme o pedido emitido
por um cliente; 5.3. Acuracidade nas informações de quantidades e datas de vencimento
dos produtos armazenados; 5.4. Controle de lotes bloqueados; 5.5. Controle de número
de série de lotes de produção; 5.6. Controle de número de série de paletes, são os
pontos de ênfase do sistema de informações utilizado pela empresa; 5.7. Transit-Point:
Semelhante ao Cross-Docking, esta operação consiste em receber carregamentos
consolidados e carregá-los em veículos menores para entregas locais; 5.8. Docas de
armazenamento para melhor armazenar as mercadorias; 5.9. 01câmaras frias; 5.10.
01câmaras congelados; 5.11. 5 docas para carga e descarga sendo 2 com regulagem de
altura; 5.12. A operação consiste no recebimento e expedição simultânea da mercadoria.
Isso permite que a passagem da mercadoria seja a mais rápida possível; 5.13. Escritório
para 10 pessoas. 6. CAPACIDADE A COMODIDADE E A SEGURANÇA: 6.1. No local os
espaços são adequados possuindo mobiliários adequados atendendo as a NR 24. Os
banheiros estão localizados na área externa, suas instalações sanitárias estão funcionando
perfeitamente o local também possui boa iluminação e ventilação, para alimentação os
funcionários utilizam refeitório ou restaurante no mesmo local. As salas Administrativa e
recepção possuem conforto térmico adequado e espaços ideais de circulação. 6.2. A
segurança do local está provida de sistema de combate a Incêndio possuindo hidrantes na
parte interna e externa funcionando perfeitamente, a sinalização de equipamentos e
saída de emergência estão devidamente instaladas e visíveis, o local possui AVCB e
brigada.

REGULAMENTO INTERNO: A TAC LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.456.021/0001-89, NIRE nº 5320082408-6
com sede no Lote 17, Conjunto 10, Trecho 01, Polo de Desenvolvimento Econômico
Juscelino Kubitschek, Indústria e Comércio de Apoio, Brasília/DF, CEP 72501-1001, vem
apresentar o seu regulamento interno para constituição de Armazém Geral de sua filial
inscrita no CNPJ nº 01.456.021/0002-60, e NIRE nº 3590204129-0, estabelecida na
Rodovia Anhanguera, Bloco 3, Módulo 32B, KM 24,2, Distrito Perus, São Paulo/SP. Este
regulamento estabelece as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de
Mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º: Serão recebidas em depósito mercadorias
resfriadas diversas que não possuem natureza agropecuária. § 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; 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 §§ 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.

TARIFA REMUNERATÓRIA: TAC LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.456.021/0001-89, NIRE nº 5320082408-6
com sede no Lote 17, Conjunto 10, Trecho 01, Polo de Desenvolvimento Econômico
Juscelino Kubitschek, Indústria e Comércio de Apoio, Brasília/DF, CEP 72501-1001, vem
apresentar a sua Tarifa Remuneratória para constituição de Armazém Geral de sua filial
inscrita no CNPJ nº 01.456.021/0002-60, e NIRE nº 3590204129-0, estabelecida na
Rodovia Anhanguera, Bloco 3, Módulo 32B, KM 24,2, Distrito Perus, São Paulo/SP. 1. Da
armazenagem: M³: R$ 80,00 por tonelada armazenada; 2. Da movimentação: M³
movimentado: R$ 45,00 por tonelada movimentada; 3. Condições gerais: De acordo com
o regulamento interno. JUCESP nº 446.892/19-1, em 20/08/2019, Gisela Simiema Ceschin
- Secretária Geral. JCDF nº 1071436 em 29/05/2018, protocolo 181495104, 09/05/2018,
Saulo Izidorio Vieira - Secretário Geral.

IBGEN EDUCACIONAL LTDA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

Mantenedora: IBGEN Educacional Ltda, 01.024.691/0001-26 Faculdade IBGEN
Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1.095, de 25 de outubro de

2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados vinte diplomas
no dia 06/08/2019, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas: Livro AD-68 -
registros 159 a 172; Livro PD-13 - registros 343 a 346; Livro CE-47 - registro 246; Livro M-

24 - registro 77. A relação dos diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze
dias, no endereço http://www.ftec.com.br

Caxias do Sul, 27, de agosto de 2019.
CLAUDINO JOSÉ MENEGUZZI JR

Representante Legal - Diretor-Geral da Faculdade IBGEN

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO

E DESENVOLVIMENTO RURAL
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019

Processo SEI nº 00072-00001149/2019-17. Tipo: Aquisição de veículos de tração mecânica,
conforme especificação constante no item 2 do Termo de Referência Anexo I do Ed i t a l .
Integram a este Edital todos os seus Anexos. Valor estimado: R$ 787.933,32 (setecentos e
oitenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). Programa de
Trabalho: 20.606.6207.4107.5666. Fonte: 232/100. Prazo de entrega: Conforme Termo de
Referência. Recebimento das Propostas: até 26/09/2019 às 10h00min no endereço
eletrônico www.comprasnet.gov.br UASG 926241. Data da Sessão Pública: 26/09/2019 às
10h00min. Edital disponível no endereço descrito acima.

JOÃO DE DEUS ABREU SOARES
Pregoeiro
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