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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 16 de Fevereiro de 2022
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOHN REGIS RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 88443892668, que está(ão) 
em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço 
do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO INTER S/A, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida 
Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo 
de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será publicado em três dias, o 
encargo no valor de R$ 13.280,17, em 15/02/2022, sujeito à atualização monetária, juros de mora e 
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no 
prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 0201919492 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 29893, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . 
Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o 
pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula 
“não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor 
fiduciário BANCO INTER S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária DANIELA DA SILVA - Matrícula: 41983, 
(CTPS 001734193 / série 0050 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por 
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 16/02/2022, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica 
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 horas úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à 
empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão de convênio, cartão Uniodonto, cartão 
Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada que 
o acerto rescisório/homologação será dia 24.02.2022 as 17:00 no Atendimento RH, no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771. 

Callink Serviços de Call Center Ltda, comunica a funcionária EVELLIN SILVA CASTRO , matrícula 
43167, (CTPS 001728880 /série 0050 MG) que, considerando sua ausência injustificada ao trabalho 
por mais de 31 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 14/02/2022, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.   Fica 
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 horas úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à 
empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão 
Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. O acerto rescisório/homologação 
será no Atendimento RH, na data de 22.02.2022 no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771, Tibery.

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ:25.761.040/0001-87 - NIRE:31200420688

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores quotistas convocados, nos termos da Lei, para comparecer à assembleia geral extraordinária do 
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA. (“Sociedade”), a ser realizada de forma PRESENCIAL, no 
dia 24 de fevereiro de 2022, em sua sede social, na Avenida João Pinheiro n.º 289, Uberlândia (MG), CEP 38400-124, 
no Auditório Dr. Hermilon Corrêa, situado no 3º andar, em primeira convocação às 17:30h (dezessete horas e trinta 
minutos) com a presença de sócios que representem ¾ (três quartos) ou 75% (setenta e cinco por cento) do capital 
social; em segunda convocação às 18h (dezoito horas), com a presença de qualquer número de quotistas, com votação 
mediante manifestação de voto em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. transformação do tipo 
societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado e consequente 
(i) conversão das quotas da Sociedade em ações, à razão de 1.000 ações para cada quota atualmente existente; e (ii) 
alteração de denominação social para substituir a expressão “Ltda.” por “S.A.”; 2. aprovação do estatuto social que 
regerá a Companhia a partir da transformação; 3. recondução dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, 
e Conselho Fiscal; 4. fixação da verba global destinada à administração da Sociedade; 5. aprovação da cessão e trans-
ferência de quotas, ou, caso aprovadas as deliberações dos itens 1, 2, 3 e 4 acima, ações, da Sociedade; 6. autorização 
à Diretoria para a prática de todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas. Observações: 
Os quotistas poderão ser representados na Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano que seja 
sócio, administrador da Sociedade ou advogado, mediante a apresentação de documentos pessoais e de instrumento de 
mandato, outorgado na forma da Lei. A apresentação do instrumento de mandato deverá ser realizada antes da instala-
ção da Assembleia e poderá ser feita por meio físico ou digital, resguardados os requisitos necessários à verificação de 
sua validade. Tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais brasileiras em virtude da pandemia 
de COVID-19 e suas variantes, serão respeitadas todas as regras de higiene e de distanciamento social aplicáveis. Dr. 
Gustavo Gontijo Domingos - Presidente do Conselho de Administração Uberlândia, 16 de fevereiro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância

Comarca de UBERLÂNDIA / 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia

PROCESSO Nº: 5007225-16.2019.8.13.0702
CLASSE: [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA
RÉU/RÉ: JESSICA PRISCILA CAIXETA
COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM PRAZO DE 
VINTE (20) DIAS. O Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO, Mm. Juiz de Direito na Secretaria da 2ª Vara Cível 
da Comarca de Uberlândia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Citação virem e dele conhecimento tiverem que perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, 
corre uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, registrada sob o nº 5007225-16.2019.8.13.0702, 
movida por IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA em face 
de JESSICA PRISCILA CAIXETA . Narra a parte autora que firmou contrato com a Requerida em 2014
para prestação de serviços educacionais. Apesar de usufruir dos serviços, a Requerida está inadimplen-
te até a presente data. E como a requerida não foi encontrada para receber a citação, determinou o Mm. 
Juiz que se expedisse o presente edital através do qual CITA e chama JESSICA PRISCILA CAIXETA - 
CPF: 113.964.306-10 (RÉU/RÉ), para, querendo, em 15 dias, contestar a presente, sob pena de 
presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC), observando, para 
tanto, a lição apresentada pelo artigo 231, do CPC. Observe-se que os prazos fluem após o prazo do 
edital. Para conhecimento de todos, especialmente do(a,s) interessado(a,s), expediu-se o presente 
edital que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário” e uma vez em jornal local de grande 
circulação. Uberlândia, 04 de fevereiro de 2022. Eu,(a) (Michele Boaventura Oliveira), Oficial de Apoio 
Judicial, o digitei, subscrevo.(a) Dr. CARLOS JOSE CORDEIRO, Juiz de Direito (assinatura eletrônica).

Avenida Rondon Pacheco, 6130, - lado par, Tibery, UBERLâNDIA - MG - CEP: 38405-142

Aviso Edital de Licitação Processo Licitatório nº 018/2022 - Pregão Presencial "Menor Preço"
Global. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 018/2022, na
modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço"- Global, no dia 09 de março de
2022 às 09h00min, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400,
Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que tem por objeto a contratação empresa especializada para
execução de serviços de manutenção em poços profundos (semiartesianos), para os distritos de
Tapuirama, Cruzeiro dos Peixotos, Martinésia, Miraporanga, Chácaras Jockey Camping,
Comunidade Capela dos Martins e Tenda dos Morenos, em atendimento a Diretoria Técnica do
DMAE, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09h00min às 16h00min. Uberlândia/
MG, 17 de fevereiro de 2022. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇOS Nº 007 /2022.TIPO "MENOR VALOR
GLOBAL".A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER -
FUTEL.Autorizada pelo Di re tor  Geral ,  a través do NÚCLEO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES - fará realizar licitação supramencionada - objeto: seleção e contratação
de empresa, enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, para realização de serviço de readequação hidráulica do sistema de filtragem
da piscina olímpica do parque aquático, tudo em acordo com memorial descritivo,
p lani lha orçamentária e demais projetos ,  em atendimento a FUNDAÇÃO
UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER-FUTEL. O Edital encontra-se
à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José Roberto
Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / (34)
3235-6165 das  08:30 às  17:00 horas ou por e-mail :
l ic it acaofute l@uberlandia.mg.gov.br  ou pe la in ternet  h ttps :/ /
www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/lic itacoes-e-contratos/. Entrega
dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 11 DE MARÇO DE 2022, ÀS
09:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL
- na Sede Administrativa em frente à Arena "Sabiazinho".Uberlândia, 16 de Fevereiro
de 2022.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 729/2021

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
Objeto: Prestação de serviços de banda musical para real ização de bailes estilo
forró e sertanejo, previamente estabelecido e no formato presencial e/ou lives.
A Diretoria de Compras, no uso de suas atribuições legais, torna público e para
conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que devido a não
publicidade do edital nos veículos oficial da União e do Estado de Minas Gerais,
alterará a data da sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
que estará aberta até às 09:00 horas do dia 08/03/2022 no endereço https://
www.gov.br/compras/pt-br.Uberlândia, 17 de fevereiro de 2022.MÔNICA MARIA
COSTA.DIRETORIA DE COMPRAS

BESTWAY SEEDS DO BRASIL BENEFICIAMENTO DE SEMENTES E SERVICOS LTDA
NIRE nº 31210963676, CNPJ nº 29.049.791/0001-26

**EDITAL - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do 
art. 1º do Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903, torna público a matrícula do administrador, a 
declaração, o regulamento interno e a tarifa de armazém geral da empresa BESTWAY SEEDS DO 
BRASIL BENEFICIAMENTO DE SEMENTES E SERVICOS LTDA - EPP, NIRE 3121096367-6, CNPJ 
29.049.791/0001-26, Unidade(s) Armazenadora(s) situada(s) à RODOVIA BR-452, SN, SENTIDO 
ARAXA KM 145, CUSTODIO PEREIRA, UBERLANDIA/MG, NIRE 3121096367-6, CNPJ 
29.049.791/0001-26, deferidos sob o nº 1263 em 14 de Fevereiro de 2022. Belo Horizonte, 14 de 
Fevereiro de 2022. *ASSINA* Marilely de Paula Bonfim – Secretária Geral. **MEMORIAL DESCRITI-
VO/DECLARAÇÕES ART. 1º, ITENS 1º a 4º DO DECRETO Nº 1.102/1903 - ARMAZÉM GERAL ** 
QUALIFICAÇÃO: A sociedade empresária, BESTWAY SEEDS DO BRASIL BENEFICIAMENTO DE 
SEMENTES E SERVICOS LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o 
NIRE nº 31210963676, CNPJ nº 29.049.791/0001-26, Inscrição Estadual nº 003076728.00-24, 
localizada no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-452 S/N, Sentido 
Araxá KM 145 - Bairro Custodio Pereira – CEP: 38.405-230. CAPITAL SOCIAL DE: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais); Do Laudo Técnico: - CAPACIDADE: O imóvel contém 2 armazéns, um deles com 
uma área total de 1520 m² (Um mil quinhentos e vinte metros quadrados), e outro com uma área total 
de 1200 m² (Um mil e duzentos metros quadrados), ambos com pé-direito de 8 (oito) metros, espaço 
isolado por alvenaria até 3 (três) metros e o restante com fechamento em painéis metálicos. Com 
cobertura em estrutura metálica com acessos de cargas individuais.  Portaria e prédio administrativo 
com escritório, sala de controle da balança, vestiários, salas de reunião. Consta ainda um prédio 
usado como, sala de descanso, refeitório, vestiários e reunião com colaboradores, com uma área total 
de 250 m² (Duzentos e cinquenta metros quadrados). A área total disponível para armazenagem de 
produtos é de 2.720 m2 ou 21.760 m3. - ESTRUTURA: Os Galpões são executados em estrutura 
metálica (estrutura e cobertura) e possuem fechamento externo em alvenaria de blocos de concreto e 
telhas metálicas, cobertura superior com telhas de aço pintadas.  O piso é em concreto polido, com 
capacidade de sustentação para circulação de empilhadeiras. Um dos galpões abriga em sua metade 
da área, uma câmara fria, revestida em painéis térmicos e no restante do espaço utilizado para 
armazenamento.  O Segundo galpão, reserva-se a armazenamento de grãos em sua totalidade, com 
mesmas características do primeiro galpão. O terreno tem 25.000,00 m² (Vinte e cinco mil metros 
quadrados), - COMODIDADE: Tem acesso facilitado pela Rodovia BR 452, sentido Araxá, Km 145 e 
usado por tráfego pesado de veículos. totalmente fechado com alambrado com postes de concreto de 
ponta virada em todo o perímetro. com altura de 2,20 m (Dois metros e vinte centímetros). A entrada 
à parte interna do imóvel se dá apenas através do portão em estrutura metálica e tela, garantindo 
acesso de pessoas e cargas, O pátio descoberto para estacionamento de veículos de clientes e 
funcionários, fica na parte interna com piso em brita. Ao lado do escritório tem-se uma balança de 
carga e controle. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As instalações elétricas internas e externas são 
aparentes e dimensionadas para atender cada ambiente. O fornecimento de energia elétrica é feito 
pela concessionaria até uma subestação interna com 2 (dois), transformadores de 380 V. - REDE 
LÓGICA E TELEFONIA: Possui rede lógica e telefonia nas unidades armazenadoras, nos escritórios 
e guarita. - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: A água potável é abastecida e armazenado em 
reservatório cilíndrico metálico apoiado no solo com capacidade de 150.000 litros (cento e cinquenta 
mil litros).  Estão presentes instalações de combate a incêndio, conforme exigência da legislação. As 
instalações hidro sanitárias atendem as normas da ABNT. - INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SPCI): O 
combate a incêndio é composto de hidrantes e extintores aprovados pelo corpo de bombeiro, com 
sinalização de rota de fuga e iluminação de emergência instaladas. - SEGURANÇA: O imóvel 
apresenta fechamento frontal em portão deslizante operado mecanicamente, garantindo segurança. 
Nos escritórios os fechamentos foram executados em alvenaria com esquadrias de metalon e vidro. 
Nos barracões o fechamento externo é em alvenaria de blocos de concreto e telhas de aço ambos 
pintados. As portas do barracão são feitas em perfis de aço pintadas em esmalte sintético. - COBER-
TURAS: As coberturas das edificações são em telha de aço galvalume, nos galpões com presença de 
telhas trapezoidais. Na portaria, recepção e refeitório temos cobertura em fibrocimento, tipo calhetão. 
- REVESTIMENTOS / PAVIMENTAÇÕES: O pátio de manobra e de descarga são em revestimento em 
piso compactado e revestimento em brita, apresentando resistência suficiente para aguentar o tráfego 
de caminhões, carretas. Os galpão tem piso em concreto polido com resistência para o tráfego das 
empilhadeiras. As instalações do local foram aprovadas, para fins a que se destinam o funcionamento 
como Armazém Geral, nos termos do Decreto nº 1.102/1903, - pelo Engenheiro Civil / CREA/ 
55.111/D-MG – Sr. AILTON BEZZAN JUNIOR – segundo laudo devidamente registrado em Reponsa-
bilidade Técnica no CREA MG, registrado no CREAMG sob ART Nº MG20220841969. NATUREZA E 
DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: Serão recebidas em depósito, mercadorias nacionais e 
estrangeiras já nacionalizadas, TAIS COMO: sementes; produtos agrícolas em seus derivados e 
tratamento; e insumos. As unidades Armazenadoras não aceitarão para armazenamento e serviços 
correlatos a não ser que devidamente regulamentado, credenciado e licenciado para a devida 
operação: - Pedras e metais preciosos; armas e munição; adubos, calcários, cal e cimento que não 
estejam convenientemente acondicionados em sacaria de plástico ou de papel resistente (multifolia-
do) que não se apresente em perfeitas condições; pesticidas, tais como: inseticidas, formicidas, 
herbicidas, fungicidas, nematicidas, raticidas e outros; mercadorias que exalem odores prejudiciais ou 
sejam danosas ao pessoal, às instalações ou a outros produtos com elas armazenados; mercadorias 
que não apresentarem bom estado de conservação, ou seja, com degeneração de suas característi-
cas físico-químicas; mercadorias que não se degradem, deteriorem ou se decomponham em 
ambiente natural; mercadorias que não se fizerem acompanhar dos documentos fiscais exigidos; de 
composição química desconhecida. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM: Para a 
realização dos trabalhos o Armazém conta com os equipamentos: 01 (uma) Empilhadeira elétrica com 
capacidade de 2,5 (duas toneladas e meia) toneladas com torre de elevação de 04 (quatro) metros; 04 
(quatro) Empilhadeiras a combustão com capacidade mínima de 2.500 (dois mil e quinhentos) kg, e, 
sempre que necessário, contará com ferramentas específicas na quantidade e capacidade necessá-
rias. OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE O ARMAZÉM GERAL:  Além dos serviços de 
cadastrados em seu CNAE e de ARMAZENAGEM GERAL propriamente ditos, a empresa prestará os 
serviços abaixo discriminados, observando as normas específicas e as condições estabelecidas neste 
Regulamento quanto ao recebimento, armazenamento, movimentações, expedição, conservação, 
processamento e transporte de mercadorias. A entrada e saída das mercadorias em regime de 
Armazéns Gerais, nas Unidades Armazenadores de sua Matriz e por ventura Filiais, somente será 
admitida se acompanhada de Nota Fiscal e elas referentes, são eles: - Recepção, armazenamento 
comum, estocagem, movimentação interna e expedição de mercadorias. Outros serviços, considera-
dos Serviços Acessórios, classificados como Serviços Especiais, como Enlonamento; Carga e 
Descarga,  considerado em condições normais, sem que haja intervenção de equipamentos adicionais 
- (talhas, guindautos e outros), ou especiais; Paletização ou Repaletização; Strech; Reembalagem; 
Retrabalho; Transbordo; Etiquetagem; Disponibilização de Paletes; além de outros, dada a complexi-
dade, particularidade e variação de acordo com mercado, deverão ser negociados em contratos 
mercantis e aplicados de acordo com o perfil de cada necessidade. UBERLÂNDIA-MG, 03 de 
fevereiro de 2022. FÁBIO BADARÓ - SÓCIO - ADMINISTRADOR - CPF/MF 419.661.986-04. 
**REGULAMENTO INTERNO ARMAZÉM GERAL** A sociedade empresária, BESTWAY SEEDS DO 
BRASIL BENEFICIAMENTO DE SEMENTES E SERVICOS LTDA, registrada na Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31210963676, CNPJ nº 29.049.791/0001-26, Inscrição 
Estadual nº 003076728.00-24, localizada no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na 
Rodovia BR-452 S/N, Sentido Araxá KM 145 - Bairro Custodio Pereira – CEP: 38.405-230, capital 
social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por este ato estabelece as normas que regerão sua 
atividade de Armazenamento de Mercadorias: Art. 1º – Serão recebidas em depósito, mercadorias 
nacionais e estrangeiras já nacionalizadas, nos armazéns executando serviços conexos, tais como: 
armazenamento e outros similares, praticando quaisquer atos pertinentes a seus fins como armazena-
dora e de serviços logísticos, guardando e conservando as aludidas mercadorias. Parágrafo Único: 
Serviços acessórios serão executados desde que possíveis, e não contrários às disposições legais, 
tratados nos acordos mercantis. Art. 2º – A Juízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas 
nos seguintes casos: I – quando não houver espaço suficiente para armazenamento; II – quando se 
tratar de mercadoria de fácil deterioração; III – se o acondicionamento for precário, impossibilitando a 

sua conservação; IV – se as mercadorias vierem a prejudicar outras já armazenadas ou prejudicar 
também as instalações; V – se não vier acompanhada de documentação fiscal exigida pela legislação 
em vigor; VI – se não houver programação de embarque / desembarque; VII – se houver a necessida-
de de ferramentas especiais de movimentação não previstas em contrato; VIII – se não prevista em 
horário de funcionamento; IX – se, no ato da entrega a mercadoria estiver em desacordo com a 
descrição da Nota Fiscal; X – se, no ato do recebimento, for detectado que a mercadoria está 
avariada, com molhadura ou amassamento. Art. 3º – Cessa a responsabilidade pelas mercadorias em 
depósito em caso de: I – quebra de peso ou avarias por vícios ainda que ocultos; II – por alterações 
de qualidade provenientes da natureza do acondicionamento das mesmas ou por decorrência da 
variação atmosférica ou de caso fortuito ou força maior; III – insolvência da Companhia Seguradora; 
IV – em casos de catástrofes, guerras, greves e tumultos gerais; V -  natureza, tipo, qualidade, 
quantidade e estado de mercadorias contidas em invólucros invioláveis, ficando a autenticidade da 
indicação contida nos mesmos sob inteira responsabilidade do depositante; VI - peso das mercado-
rias no caso que, em razão da embalagem conter o referido peso estampado, for dispensada e 
pesagem e desde que a embalagem não tenha sido violada; VII - eventuais perdas quantitativas 
decorrentes das operações de carga, descarga e transbordo do produto, desde que tais perdas se 
deem por deficiência ou insuficiência das embalagens; Art. 4º – Informações de composição de 
produto: Nos casos em que o depositante não fornecer, quando solicitado, a composição química do 
produto, o mesmo não será aceito para armazenamento. Quando a composição química da mercado-
ria for segredo industrial, o depositante estará obrigado a declarar, por escrito, que a mercadoria não 
oferece periculosidade ao pessoal, às instalações e às demais mercadorias armazenadas. Nesse 
caso será responsável perante a empresa e terceiros de quais queres consequências resultantes 
dessa declaração. Em todo caso, a empresa não emitirá “Warrants” ou outros títulos negociáveis. Art. 
5º – Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, seu procurador ou 
preposto dirigida a empresa que emitirá o documento especial, denominado Recibo de Depósito, 
contendo quantidade, especificação classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. 
Art. 6º - As mercadorias armazenadas serão seguradas pela empresa, em seu nome, em seguradora 
idônea, contra os riscos de incêndio ou explosão nas instalações das Unidades Armazenadoras. 
Parágrafo §1 - A empresa tomará a seu cargo os riscos não cobertos pela seguradora, obrigando-se 
a indenizar os prejuízos porventura verificados e pelos quais for responsável, desde que decorrentes 
de: Roubo e furto; Extravio; Acidentes; Contaminação; Molhadura; Arranhadura; Tombamento; 
Amassamento; Desmoronamento e Falhas Operacionais. Os valores referentes a seguro poderão ser 
repassados em forma de Add Valorem e negociados nos contratos mercantis sob sua forma, prazo e 
condições. Parágrafo §2 - O depositante poderá dispensar o seguro contratado pela empresa e optar 
em contratar o seguro para suas mercadorias com seguradora de sua livre escolha, desde que esta 
encaminhe à empresa o termo “Carta de Isenção de Ação de Regresso” e cópia da Apólice de Seguro, 
e ainda, desde que a apólice mãe da empresa assim o permitir, especificado as importâncias 
seguradas e os riscos sob sua responsabilidade, atualizando a apólice sempre que pertinente, nada 
impedindo de cobranças a título de manutenção mínima de contrato com a seguradora. Art. 7º – As 
indenizações a quem couber de direito, prescreverão em seis meses, contados da data em que as 
mercadorias foram ou deveriam ser entregues, e serão calculados pelo preço das mercadorias em 
igual estado e/ou reposição a critério da empresa no lugar e no dia em que deveriam ser entregues, 
tomando por base as cotações da Bolsa de Mercadorias de São Paulo ou entidades similares, 
conforme o tipo de mercadoria. Art. 8º – Para remuneração dos serviços de armazenagem geral que 
vier a prestar, a empresa aplicará a tabela de tarifas em vigor, que fica fazendo parte integrante deste 
Regulamento e que será publicado em Jornais de acordo com regulamentação, conforme preconiza-
do no Decreto 1.102, de 21/11/1903. O enquadramento da cobrança de armazenagem geral e de 
serviços correlatos às medidas (posição palete, volume, metro quadrado ou cubico, tonelada, sacos 
ou unidade e outro), das tarifas vigentes será de exclusiva competência de empresa e caso não 
existente, aqui no formato previsto, deverá ser acordado com a devida antecedência e registrado na 
forma devida, sendo que a entrega da mercadoria na Unidade Armazenadora caracteriza total e 
irrestrita aceitação dos termos do presente Regulamento pelo depositante. Os serviços não tarifados, 
não regulamentados ou com peculiaridades quanto a movimentação, ferramentas especiais, 
quantidade, volume, peso, valor, cuidados de segurança ou prazo de armazenagem, sempre a critério 
da DEPOSITÁRIA, terão seus preços e condições previamente combinados entre as partes. Os 
valores das tarifas deverão ser reajustados no período, na forma e condições das premissas 
acordadas no contrato mercantil celebrado entre as partes, sempre zelando pela exequibilidade dos 
serviços. Os serviços correlatos, acessórios e especiais serão tarifados mediante acordo mercantil 
com os interessados. Parágrafo §1 - O faturamento das prestações dos serviços são variáveis e 
dependem, exclusivamente, das regras mercantis celebradas entre as partes, sempre fazendo parte 
de contrato de prestação de serviços onde todos os impostos incidentes, sejam eles Municipais, 
Estaduais ou Federais ou de qualquer natureza cobrados de acordo com a legislação pertinente e 
vigente.  Parágrafo §2 Cabe exclusivamente à DEPOSITÁRIA, a classificação das mercadorias nas 
tabelas em vigor, decidindo como as mesmas devem ser aplicadas, o direito de fazer abrir os 
envoltórios, os invólucros internos ou de retirar amostras para verificação do conteúdo dos mesmos, 
bem como a decisão sobre as possibilidades, ou não de empilhamento de qualquer mercadoria. Art. 
9º – O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento do prazo de depósito 
e se adotará o procedimento previsto no artigo 10 e seus parágrafos do Decreto nº 1.102, de 
21/11/1903. Parágrafo Único - A DEPOSITÁRIA terá direito de retenção sobre as mercadorias 
depositadas para garantia do pagamento das suas armazenagens adicionais, seguros e despesas 
com a sua conservação e com as operações, benefícios e serviços a elas prestados, inclusive por 
conta de créditos, consequentes à armazenagem de mercadorias retidas, no todo ou em partes, ou 
de despesas e serviços concernentes às mesmas. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria 
da DEPOSITÁRIA sempre em perfeita harmonia com o REGULAMENTO INTERNO e a Legislação 
vigente. Art. 10º – A DEPOSITÁRIA responde pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega das 
mercadorias que tiver recebido em depósito, consideradas ao seu critério, como bem acondicionadas 
ou com insuficiência de acondicionamento, responsabilizando-se nos Termos da Lei e na forma de 
seu REGULAMENTO INTERNO, perante os DEPOSITANTES, pelas perdas e avarias a que der 
causa comprovadamente. Para todos os efeitos, serão válidas as ressalvas feitas nos conhecimentos, 
nos termos, nas guias de depósitos ou em quaisquer outros documentos, por ocasião da entrada e 
saída do lote. Art. 11º – O horário de funcionamento dos serviços operacionais da DEPOSITÁRIA é de 
Segunda a Sexta feira das 08h00 às 17h48, podendo a empresa trabalhar em outros horários 
seguindo acordos coletivos e contratos mercantis. Regras e tarifas específicas deverão ser acordadas 
para o funcionamento em outros horários não sendo necessárias publicações constantes de ajuste. 
Art. 12º Os depositantes situados em outros estados, que não sejam o da DEPOSITARIA, estarão 
sujeitos às imposições da legislação tributária vigente na forma e no estado a que deve ser obedecido 
sempre obedecendo a vigência. Art. 13º – Os seguros, emissões de warrants, serão regidos pelas 
disposições do Decreto nº 1.102, de 21/11/1903, o pessoal auxiliar e suas obrigações bem como 
horário de funcionamento dos armazéns, além dos casos omissos, serão observados pelo uso, 
costume e praxe comercial. Art. 14º – Serviços Especiais e suas regras serão tratados nos acordos 
mercantis entre Contratante e Contratado; Art. 15º Para o cadastrado na base de dados de clientes 
da DEPOSITARIA; o DEPOSITANTE deverá apresentar a seguinte documentação: a) Cartão de 
assinaturas para retirada de mercadoria; b) Cópia do Contrato Social, do CNPJ e Inscrição Estadual; 
c) Relação de funcionários autorizados a operar no Armazém Geral; d) Outros documentos exigidos 
por contrato de serviços. UBERLÂNDIA-MG, 03 de fevereiro de 2022. FÁBIO BADARÓ - SÓCIO - 
ADMINISTRADOR - CPF/MF 419.661.986-04.**TARIFA REMUNERATÓRIA – ARMAZÉM GERAL** 
A empresa BESTWAY SEEDS DO BRASIL BENEFICIAMENTO DE SEMENTES E SERVICOS LTDA, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31210963676, CNPJ nº 
29.049.791/0001-26, Inscrição Estadual nº 003076728.00-24, localizada no Município de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR-452 S/N, Sentido Araxá KM 145 - Bairro Custodio Pereira – 
CEP: 38.405-230, neste ato representada pelo SÓCIO ADMINISTRADOR  Sr. FÁBIO BADARÓ, 
brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF sob o no 419.661.986-04, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH no 02006085471, primeira expedição em 
16/12/1983 pelo DETRAN-MG, residente e domiciliado no município de Uberlândia, à Av. Concórdia 
no 505, Bairro Morada da Colina, CEP 38411-122, DECLARA, para os devidos fins de direito, os 
valores dos serviços relacionados à atividade de Armazéns Gerais: Serão aplicadas as seguintes 
tarifas: I – Movimentação (valores por unidade de movimentação – momento da cobrança negociado 

em contrato mercantil): Momento da movimentação de Entrada: 1 - R$ 0,40 (quarenta centavos) / saco. 
Momento da movimentação de Saída: 1 - R$ 0,40 (quarenta centavos) / saco. II - Armazenagem 
(valores por unidade de referência a cada quinzena - registro de pico armazenagem quinzena):  1 - R$ 
1,05 (um real e cinco centavos) / saco / mês. Taxa adicional de 0,15% serão cobrados dos valores de 
Notas Fiscais dos produtos armazenados como Ad-Valorem na frequência PICO /MENSAL. III – 
Serviços Acessórios: 1 – Como a alteração é constante e particular dos tipos de veículos, cargas, 
materiais acessórios e equipamentos diferenciados para a execução dos serviços, os valores para 
Carga e Descarga serão negociados em cada contrato mercantil. 2 – Paletização, Repaletização, 
dependem do tamanho do palete, altura tipo de produtos no palete e unitização, devendo, portanto, 
serem negociados. Serviços que não se enquadram nos padrões, programação, tipo de produtos e 
horários de serviços publicados serão negociados de acordo com contratos mercantis.Observações:1 
- Os critérios para aplicação das tarifas dependerão das particularidades pertinentes à cada tipo de 
produto a ser recebido no Armazém, às exigências impostas pelo cliente tomador dos serviços, ao 
emprego de equipamentos especiais e ainda, de características fiscais que envolvem a operação, 
também vinculadas com as quantidades e ocupação de cada cliente e com Estado/Site contratado, 
podendo ainda de acordo com a particularidade e complexidade operacional ou de subsídios de 
recursos apresentarem valores abaixo dos valores publicados; 2 - Aos serviços extraordinários que, por 
imposição do cliente, necessitem de emprego da equipe em horários adversos aos estabelecidos como 
horário de expediente do Armazém, terão seus custos e operações negociados previamente e 
dependerão dos meios necessários para a realização da operação; 3 - O horário de funcionamento do 
Armazém é de 2ª a 6ª feira das 07:30 às 17:48 hrs. 4 - Para os produtos depositados, no Armazém, será 
cobrado um percentual de add valorem que deverá ser negociado contratualmente, sobre o valor total 

da nota fiscal de remessa para armazenagem, a título de “Taxa de Permanência” ou “Seguro”, variável 
de acordo com o valor agregado da mercadoria armazenada sobre o Pico dentro de cada mês; 5 - O 
período de apuração dos serviços é variável e depende de negociação com o depositante e tipo de 
serviço; 6 - Na armazenagem de produtos tanto na unidade de referência M² (metro quadrado), 
quando necessário, deverá ser convertido em unidades conhecidas e previsto em contrato mercantil, 
quanto a Posição Palete as condições e métricas (tipo de palete e altura aceita) deverão estar 
esclarecidas dentro do contrato de serviços;  7 - Outros serviços, considerados serviços acessórios, 
classificados como Serviços Especiais, como Enlonamento; Carga e Descarga,  considerado em 
condições normais, sem que haja intervenção de equipamentos adicionais - (talhas, guindautos e 
outros), ou especiais; Paletização ou Repaletização; Strech; Reembalagem; Retrabalho; Transbordo; 
Etiquetagem; Disponibilização de Paletes; além de outros, dada a complexidade,  particularidade e 
variação de precificação de acordo com mercado, deverão ser negociados em contratos mercantis e 
aplicados de acordo com o perfil de cada necessidade; 8 - Os valores acima estão livres de impostos 
os quais serão cobrados de acordo com incidência e Lei Vigente. UBERLÂNDIA-MG, 03 de fevereiro 
de 2022. FÁBIO BADARÓ- SÓCIO - ADMINISTRADOR - CPF/MF 419.661.986-04.
*ARQUIVAMENTO* - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 1263 
em 14/02/2022 da Empresa BESTWAY SEEDS DO BRASIL BENEFICIAMENTO DE SEMENTES E 
SERVICOS LTDA - EPP, Nire 31210963676 e protocolo 220301956 - 27/01/2022. Autenticação: 
F601FF3898EE5254C245A7EF928B61B4210A9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/030.195-6 
e o código de segurança 9zDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por 
Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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