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BESTWAY AGRO LOGISTICA LTDA

CNPJ 24.629.860/0004-08, NIRE 3192000279-
 Uberlândia – MG

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Rua Sergipe, 64 – CEP: 30130-170 – Belo 
Horizonte – MG TEL.: (31) 3235-2300 – FAX: (31) 3226-5579 – E-mail: jucemg@jucemg.mg.gov.br 
-  EDITAL A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, atendendo ao disposto no parágrafo 1° do 
art. 1° do Decreto n°. 1.102, de 21 de novembro de 1.903, torna público a matrícula do administrador, 
a declaração, o regulamento interno e a tarifa de armazém geral de BESTWAY AGRO LOGÍSTICA 
LTDA, NIRE 5120151320-1,com sede na Rua Banha de Galinha S/N, Galpão A, Quadra 12, Lote 
Jardim Paula III, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT e unidade armazenadora NIRE 
3192000279-5na Rodovia Anel Viário Ayrton Senna, Km 03, entre Km 03 e 04, sala 04, Fazenda São 
José, Distrito Industrial, Uberlândia/MG deferido sob o n⁰ 1173 em 09/06/2020; em 09/06/2020. Belo 
Horizonte 10/06/2020. Sauro Henrique de Almeida, ASSINA, Vice Presidente. - *MATRÍCULA DO 
ADMINISTRADOR* -A empresa BESTWAY AGRO LOGISTICA LTDA, Matriz registrada na Junta 
Comercial do Estado do Mato Grosso sob o NIRE nº 51.201.513.201, CNPJ nº 24.629.860/0001-57, 
Inscrição Estadual nº 13.626.995-8, localizada no Município de VÁRZEA GRANDE, Estado do Mato 
Grosso, na Rua Banha de Galinha, S/No, Galpão A, Quadra 12, Lote Jardim Paula III, Bairro Novo 
Mundo, CEP 78.149-384, 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, expedida em 
24/11/2014 pelo DETRAN-MG, CPF/MF 419.661.986-04, residente e domiciliado no município de 
Uberlândia, à Av. Concórdia no 505, Bairro Morada da Colina, CEP 38411-122, DECLARA, NOMEIA 
E CONSTITUI  seu ‘ADMINISTRADOR DO ARMAZEM GERAL’ o Sr. FÁBIO BADARÓ, acima 
identificado, de sua Filial III – Inscrita no CNPJ sob nº 24.629.860/0004-08, NIRE 3192000279-5, 
inscrição Estadual no 003601408.01-39 situada à Rodovia Anel Viário Ayrton Senna, Km 03, entre 
Km 03 e 04, sala 04, Fazenda São José, Distrito Industrial, CEP 38.402-329, Uberlândia-MG; de 
acordo com as obrigações do Decreto 1.102 / 1903, Instrução Normativa / DNCR Nº. 70/98. e 
disposições legais da Instrução Normativa DREI nº 17, de 05 de dezembro de 2013.UBERLÂNDIA, 
02 de janeiro de 2020 *ASSINA*BESTWAY AGRO LOGÍSTICA LTDA * CNPJ/MF 24.629.860/0001-
-57 * 24.629.860/0004-08 * FÁBIO BADARÓ * SÓCIO – ADMINISTRADOR*ASSINA* FÁBIO 
BADARÓ * CPF/MF 419.661.986-04. O nomeado declara, expressamente, em cumprimento à 
legislação em vigor, que não está sendo processado, e nunca foi condenado, 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. *ASSINA* ADMINISTRADOR NOMEADO * FÁBIO BADARÓ * CPF/MF 
419.661.986-04. - *DECLARAÇÃO* - A empresa BESTWAY AGRO LOGISTICA LTDA, FILIAIL III, 
acima identificada, conta com as seguintes especificações:– ÍTENS ESPECÍFCOS –CAPACITACÃO 
DA UNIDADE DE ARMAZÉM GERAL – FILIAL III –  MEMORIAL DESCRITIVO - DECLARAÇÕES 
ART. 1º, ITENS 1º a 4º DO DECRETO Nº 1.102/1903 - ARMAZÉM GERAL - FILIAL III - QUALIFICA-
ÇÃO: A sociedade empresária, BESTWAY AGRO LOGISTICA LTDA, Filial III - Inscrita no CNPJ sob 
nº 24.629.860/0004-08, NIRE 3192000279-5, inscrição Estadual no 003601408.01-39 situada à 
Rodovia Anel Viário Ayrton Senna, KM 03, Entre KM 03 e 04, Sala 4, Fazenda São José, Distrito 
Industrial, CEP 38.402-329, Uberlândia-MG; CAPITAL SOCIAL DE: R$ 10.000,00 (Dez mil reais); 
CAPACIDADE: A área de armazenagem do galpão da BESTWAY AGRO corresponde a 35.474,52 
m² com pé direito variável, perfazendo aproximadamente 398.000 m³ (metro cúbico) de capacidade; 
COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias, com condições de uso 
imediato, conforme profissional do laudo técnico, descrita pelo Eng. Civil Ailton Bezzan Junior CREA 
regular definitivo - 55111/D-MG;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. – LAUDO TÉCNICO –LAUDO 
ENGENHEIRO – FILIAL III - Capacitação da Unidade de Armazém Geral de Filial – a) Situação: Área 
do imóvel de 111.039,23 m², isolado por cercas, alambrados e muros, Com 36.315,88 m2 construí-
dos, sendo 841,36 m² destinados a escritórios,vestiários,wcs, espaço lazer, repouso e portaria, 
17.050,17 m² destinados um galpão para armazenagem, subdividido em G1,G2e G3 e mais um 
outro galpão de 18.424,35 m2 subdividido em  (G4,G5,G6,G7). b) Acesso: provido por portaria 
exclusiva, asfaltado para tráfego pesado e dá-se pela rua. c) Galpões: área de 35.474,52 m2, a 1,30 
m do nível do pátio. Suas disposições internas permitem segmentação em 6 ambientes. d) Guarita: 
independente e coberta provendo único acesso para a segurança de pessoas e cargas. e) Pátio 
externo / circulação de veículos: área de 12.000 m2, asfaltada com capacidade para tráfego e 
circulação de veículos e destinada para o armazenamento, estacionamento de veículos ou 
circulação. 1. PÉ DIREITO: A área de armazenagem tem pé direito de 7 metros no galpão (G1) e 12 
metros no restante dos galpões. Totalizando um volume aproximado de 398.000 m3 . 2. FUNDA-
ÇÕES: As fundações são em estacas em concreto armado. Os blocos e vigas expostos no solo são 
impermeabilizados. 3. ESTRUTURAS: Os pilares são metálicos conforme projeto específico. A 
cobertura é de estrutura metálica. 4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: As instalações internas e 
externas são dimensionadas para atender cada ambiente. O fornecimento é feito por subestação 
com transformador de 500 Kva. 5. REDE LÓGICA E TELEFONIA: Possui rede lógica e telefonia em 
todas as unidades. 6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: A água potável é abastecida por 
minipoço. As instalações hidrossanitárias seguem os projetos atendendo a norma da ABNT. A água 
utilizada é proveniente de um poço semiartesiano com água devidamente tratada por processo de 
cloração. O sistema de abastecimento de água, das instalações, é alimentado por reservatório 
metálico de água com capacidade e reserva para incêndio. A alimentação do sistema hidráulico é 
feita por gravidade. 7. 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. 8. ALVENARIAS E FECHAMENTOS: As alvenarias de pé de paredes 
são em blocos de concreto e fechamento em painéis termo isolantes, completa a vedação do 
galpão. Os portões são em aço e esquadrias em vidros temperados, garantindo segurança e 
conforto. 9. COBERTURAS: As coberturas de todas as edificações são de telha zincada, aço 
galvalume. Possuem exaustores para ventilação natural provendo segurança e conforto. 10. 
REVESTIMENTOS / PAVIMENTAÇÕES: Os pátios são pavimentados com CBUQ Cap. 50. Os 
galpões têm piso industrial, espessura 13 cm, resistência de 8.000 kgf/m² e acabamento em 
concreto armado e polido com fibra. 11. PINTURAS: Texturas sob blocos e sintéticas nas estruturas 
e portões. 12. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS: A água para consumo é abastecida por pelo poço 
semiartesiano. O sistema de abastecimento de água do sistema de hidrantes é feito por reservató-
rios metálicos, que possuem capacidade de 56 m³ sendo que deste volume 50m³ destinado a 
reserva técnica de Incêndio e 6 m³ reservado para consumo. A alimentação do sistema de consumo 
é feita por gravidade e o do sistema de combate a incêndio é feito por bomba hidráulica. As 
instalações do local estão aprovadas para fins a que se destinam o funcionamento como Armazém 
Geral, nos termos do Decreto nº 1.102/1903. *ASSINA* - Ailton Bezzan Junior - Engenheiro Civil - 
CREA 55111/D-MG – ART devidamente, em seus termos, cadastrada no CREA sob número 
14201900000005758310 * DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM: Para a realização 
dos trabalhos o Armazém conta com os equipamentos: 2 (DUAS) Empilhadeiras elétricas com 
capacidade de 2 (duas) toneladas com torre de elevação de 6 (SEIS) metros; 1 (UMA) Empilhadeira 
a combustão com capacidade mínima de 2.500 (duas mil e quinhentos) kg, e, sempre que necessá-
rio, contará com ferramentas específicas na quantidade e capacidade necessárias. *CAPACITACÃO 
DA UNIDADE DE ARMAZÉM GERAL  – ÍTENS EM COMUM A FILIAL III* - NATUREZA E DISCRIMI-
NAÇÃO DAS MERCADORIAS: Serão recebidas em depósito, mercadorias nacionais e estrangeiras 
já nacionalizadas, TAIS COMO: Eletroeletrônicos; informática; motos, duas rodas; automotivos, 
quatro rodas, peças e acessórios; matéria-prima; pneus; outras peças; maquinários diversos sejam 
eles, agrícola, mecaniza e outros; produto acabado (seco); produto industrializado acabado (seco); 
sementes; materiais de construção; produtos agrícolas em seus derivados e tratamento; bebidas; 
produtos de limpeza; fumos e derivados; containers, sejam cheios e vazios e de acordo com 
negociações e operações especificas poderão, também, explosivos, corrosivos, inflamáveis, 
defensivos e produtos alimentícios. As unidades Armazenadoras não aceitarão para armazenamen-
to 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 
(multifoliado) 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 armazena-
dos; mercadorias que não apresentarem bom estado de conservação, ou seja, com degeneração de 
suas características físico-químicas; mercadorias que não se degradem, deteriorem ou se decompo-
nham em ambiente natural; mercadorias que não se fizerem acompanhar dos documentos fiscais 
exigidos; de composição química desconhecida.OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE 
O ARMAZÉM GERAL:  Além dos serviços 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 nas Unidades Armazenadores 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, 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; Etiqueta-
gem; Disponibilização de Paletes; além de outros, dada a complexidade, particularidade de 
mercadorias e tipos de serviço,  variações de acordo com mercado, deverão ser negociados em 

contratos mercantis e aplicados de acordo com o perfil de cada necessidade. Nos casos em que o 
depositante não fornecer, quando solicitado, a composição química do produto, o item não será 
aceito para armazenamento. Quando a composição química da mercadoria 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 quais queres consequências resultantes dessa declaração. Em todo 
caso, a empresa não emitirá “Warrants” ou outros títulos negociáveis. A empresa não se responsabi-
lizará: * Pela 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; - Pelo peso das mercadorias 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; - 
Pelas eventuais perdas quantitativas decorrentes das operações de carga, descarga e transbordo 
do produto, desde que tais perdas se dêem por deficiência ou insuficiência das embalagens; - 
Perdas de peso por redução do teor de umidade da mercadoria, decorrentes de exsudação ou 
secagem natural, vazamento e quebras técnicas (perdas por substituição de embalagens); - Por 
avarias ou vícios provenientes da natureza da mercadoria, de seu acondicionamento e de força 
maior. 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. 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.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. 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 preconizado no Decreto 1.102, de 21/11/1903. Os serviços 
correlatos e especiais serão tarifados mediante acordo mercantil com os interessados. O enquadra-
mento da cobrança de armazenagem geral e de serviços correlatos às medidas (posição palete, 
volume, metro quadrado ou cubico, tonelada, 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. 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.A DEPOSITÁRIA responde pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega das 
mercadorias que tiver recebido em depósito, consideradas ao seu critério, como bem acondiciona-
das ou com insuficiência de acondicionamento, responsabilizando-se nos Termos da Lei e na forma 
de seu REGIMENTO INTERNO, perante os DEPOSITANTES, pelas perdas e avarias a que der 
causa comprovadamente. Para todos os efeitos, serão válidas as ressalvas feitas nos conhecimen-
tos, nos termos, nas guias de depósitos ou em quaisquer outros documentos, por ocasião da 
entrada e saída do lote.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.O 
horário de funcionamento dos serviços operacionais da DEPOSITÁRIA é de Segunda a Sexta feira 
das 08h00 às 18h00 e aos Sábados de 8h00 à 12h00, 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. 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 DEPOSI-
TÁRIA sempre em perfeita harmonia com o Regimento Interno e a Legislação vigente.Os depositan-
tes 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. 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 mercado-
ria;b) Cópia do Contrato Social, do CNPJ e Inscrição Estadual;c) Relação de funcionários autoriza-
dos a operar no Armazém Geral;d) Outros documentos exigidos por contrato de serviços.*DATA DO 
TEXTO* - UBERLÂNDIA, 02 de janeiro de 2020 - *ASSINA* - BESTWAY AGRO LOGÍSTICA LTDA - 
CNPJ/MF 24.629.860/0004-08 - FÁBIO BADARÓ - SÓCIO – ADMINISTRADOR - CPF/MF 
419.661.986-04 – *REGULAMENTO INTERNO* - Da Filial III, já devidamente identificadas acima, 
têm – ÍTENS EM COMUM E PADRÃO A FILIAL III; O SEGUINTE TEXTO -REGULAMENTO 
INTERNO ARMAZÉM GERAL  -  Art. 1º – Serão recebidas em depósito, mercadorias nacionais e 
estrangeiras já nacionalizadas, nos armazéns executando serviços conexos, tais como: armazena-
mento e outros similares, praticando quaisquer atos pertinentes a seus fins como armazenadora 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 armazena-
das 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 necessidade de ferramentas especiais de movimentação não previstas em contrato; 
VII – se não prevista em horário de funcionamento; VIII – se, no ato da entrega a mercadoria estiver 
em desacordo com a descrição da Nota Fiscal; IX – 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 dos 
mesmos 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. Art. 4º – 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. 5º – 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. 6º – 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. Art. 7º – 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, e também os casos omissos 
serão observados pelo uso, costume e praxe comercial. Art. 8º – Serviços Especiais e suas regras 
serão tratados nos acordos mercantis entre Contratante e Contratado; *DATA DO TEXTO* - 
UBERLÂNDIA, 02 de janeiro de 2020 - *ASSINA* - BESTWAY AGRO LOGÍSTICA LTDA - .*DATA DO 
TEXTO* - UBERLÂNDIA, 02 de janeiro de 2020 - *ASSINA* - BESTWAY AGRO LOGÍSTICA LTDA - 
CNPJ/MF 24.629.860/0004-08  - FÁBIO BADARÓ - SÓCIO – ADMINISTRADOR - CPF/MF 
419.661.986-04 – TARIFA DE ARMAZÉM GERAL - Da Filial III, já devidamente identificadas acima, 
têm – ÍTENS EM COMUM E PADRÃO A FILIAL III; O SEGUINTE TEXTO E VALORES DA TARIFA 
REMUNERAÓRIA DE SERVIÇOS LOGISTICOS DE ARMAZÉNS GERAIS:Tabela Remuneratória 
de Serviços Logisticos de Armazéns Gerais; CATEGORIA do SERVIÇO; UNIDADE DE REFERÊN-
CIA; VALORES POR UNIDADE DE REFERENCIA POR MOVIMENTAÇÃO; ARMAZENAGEM E 
AFINS; DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS; R$/palete; R$/m³ ; R$/ton; TARIFAS DE RECEPÇÃO: R$ 
60,00; R$ 180,00; R$ 120,00 * TARIFAS DE SAIDA: R$ 60,00; R$ 180,00; R$ 120,00 * VALORES 
POR UNIDADE DE REFERENCIA A CADA QUINZENA; DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS: R$/palete; 
R$/m³;  R$/ton * TARIFAS DE ARMAZENAGEM GERAL: R$ 175,00; R$ 332,50; R$ 199,50 * 
TARIFAS DE ARMAZENAGEM RESERVADA: R$ 40,53; R$ 21,00; R$ 50,76 * 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 serem abaixo dos valores aqui 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 os seu custos e operação 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 08:00 as 18:00 hs e aos Sábados 08:00 às 12:00 hs, podendo ser 
negociado. 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 armaze-
nagem de produtos tanto na unidade de referencia 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 especias; Paletiza-
ção ou Repaletização; Strech; Reembalagem; Retrabalho; Transbordo; Etiquetagem; Disponibiliza-

ção de Paletes; além de outros, dada a complexidade,  particularidade e variação 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.*ASSINA* - BESTWAY AGRO LOGÍSTICA LTDA - .*DATA DO TEXTO* 
- UBERLÂNDIA, 10 de janeiro de 2020 - *ASSINA* - BESTWAY AGRO LOGÍSTICA LTDA - 
CNPJ/MF 24.629.860/0004-08  - FÁBIO BADARÓ - SÓCIO – ADMINISTRADOR - CPF/MF 
419.661.986-04 – LAUDOS DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - =**= JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS – Rua Sergipe, 64 – CEP: 30130-170 – Belo Horizonte – MG TEL.: 
(31) 3235-2300 – FAX: (31) 3226-5579 – E-mail: jucemg@jucemg.mg.gov.br -  CERTIFICA 
REGISTRO -A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, atendendo ao disposto no parágrafo 1° 
do art. 1° do Decreto n°. 1.102, de 21 de novembro de 1.903, torna público a matrícula do administra-
dor, a declaração, o regulamento interno e a tarifa de armazém geral de BESTWAY AGRO LOGÍSTI-
CA LTDA, NIRE 5120151320-1, com sede na Rua Banha de Galinha S/N, Galpão A, Quadra 12, Lote 
Jardim Paula III, Bairro Novo Mundo, Várzea Grande/MT e unidade armazenadora,NIRE 
3192000279-5 na Rodovia Anel Viário Ayrton Senna, Km 03, entre Km 03 e 04, sala 04, Fazenda 
São José, Distrito Industrial, Uberlândia/MG deferido sob o n⁰ 1173 em 09/06/2020;. Belo Horizonte 
10/06/2020. Sauro Henrique de Almeida, ASSINA, Vice Presidente. - *FIM DO EDITAL*

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: FLAVIO BEZERRA PRAXEDES, brasileiro, policial legislativo, RG 
M-4.122.087-SSP/MG, CPF 577.842.646-15 e sua esposa NEÍ DAS GRAÇAS ALMEIDA PRAXEDES, 
brasileira, do lar, RG MG-3.661.235-SSP/MG, CPF 815.085.816-49, casados sob o regime da 
comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados em Uberlândia-MG(“o devedor fiduciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, 
da Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado 
na JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, 
teve a propriedade conso-lidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-131.531 de 26/06/2020, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora 
fiduciária promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e 
condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 24 de julho de 2020, às 10:00 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
118.899,35 (Cento e de-zoito mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 07 de agosto de 
2020, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas 
com a realização do lei-lão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 11.592,14 (Onze mil, 
quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlân-
dia-MG, na Rua Machado de Assis, nº 1.354, Bairro Lídice.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Machado de 
Assis, nº 1.354, Bairro Lídice. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-
-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, no Loteamento Novo Mundo, 
designado por lote n° 35 da quadra n° 22, medindo dez (10,00) metros de frente e aos fundos, por 
trinta (30,00) metros de extensão dos lados, com área de 300m², confrontando pela frente com a Rua 
Nova Jersey, pelo lado direito com o lote n° 36, pelos fundos com o lote n° 15, e pelo lado esquerdo 
com o lote n°34. Matriculado no Car-tório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 
131.531 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 118.899,35 (Cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e trinta e cinco centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão 
do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e 
em moe-da nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, 
implicará na imedi-ata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a 
qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus 
do adquirente a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enuncia-tivas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em 
que se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem 
alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, 
quando for o caso, arcando o adqui-rente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessá-
rios para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os 
custos ne-cessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades 
devidas à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e 
outras contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham 
a recair sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do 
dia, hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de 
Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária 
em Garantia, fir-mado com a ITV URBANISMO LTDA.
Uberlândia, 09 de julho de 2020, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES

ITV URBANISMO LTDA

A V I S O
E D I T A L   D E   L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
“MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO”

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 076/2020, 
na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global – Estimado”, 
dia 31 de julho de 2020 às 90:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida 
Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa  o Registro de 
Preços para futura ou eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos profissionais com fornecimento de peças de reposição para 
manutenção eletromecânica, corretiva e preventiva em redutores e atuadores 
elétricos da marca COESTER, os quais se encontram instalados nas Estações de 
Tratamento de Água e Esgoto do DMAE, em atendimento a Diretoria Técnica, estando 
o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou 
na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 
- A licitante poderá realizar visita às dependências do DMAE, onde estão instalados os 
redutores e atuadores elétricos com a finalidade de verificar as dificuldades técnicas para 
realizar os serviços de manutenção, as visitas deverão ser agendadas com o Coordenador 
do Núcleo de Operações Elétricas (34) 3213-5223 ou (34) 99966-4574. A empresa que 
não realizar a visita, posteriormente não poderá alegar desconhecimento técnico e 
administrativo dos serviços. Uberlândia, 13 de julho de 2020. Adicionaldo dos Reis 
Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

A V I S O
E D I T A L D E   L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO
“MENOR PREÇO GLOBAL – ESTIMADO”

Aviso de Licitação Pregão Eletrônico para registro de preços nº. 260/2020 
Critério de julgamento “Menor Preço Global” Prefeitura Municipal de Uber-
lândia – Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Diretoria de Compras 
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de materiais 
(correia, abraçadeira e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A 
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até 
as 09:00horas do dia  05/08/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.
gov.br. Uberlândia, 13 de julho de 2020. Gladstone Rodrigues da Cunha Filho 
- Secretário Municipal de Saúde.

DECISÃO DE SUSPENSÃO
Pregão Eletrônico nº 408/2020

Objeto:  Aquisição de materiais (papel toalha interfolhado, água sanitária, álcool 
gel, álcool etílico, luva de borracha, bota de PVC e outros). O Pregoeiro, em caráter 
excepcional e tendo em vista o pedido de esclarecimento ao Edital Pregão Eletrônico 
nº 408/2020 e, considerando a necessidade de analisar os questionamentos aventados, 
DECIDE SUSPENDER, sine die, a referida Licitação. Deve-se dar amplo conhecimento 
dessa decisão mediante publicação de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, 
oportunamente será marcada nova data para Sessão Pública para recebimento de 
proposta. Uberlândia, 14 de julho de 2020. Daniel de Almeida - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 421/2020

COVID (Lei Federal nº 13.979/2020)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”

LICITAÇÃO COM ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS E PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: 
fornecimento de medicamentos (haloperidol, atracurio besilato, fentanila citrato, alfentanila 
cloridrato e outros) para enfrentamento ao COVID-19. A sessão pública na Internet para 
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 24/07/2020, no 
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia-MG, 14 de julho de 2020. 
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - Secretário Municipal de saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 423/2020

COVID (Lei Federal nº 13.979/2020)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO”

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: 
fornecimento de IVERMECTINA, concentração: 6 mg, comprimido para enfrentamento ao 
COVID-19. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta 
até as 09:00 horas do dia 24/07/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.
br.  Uberlândia-MG, 14 de julho de 2020. GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO 
- Secretário Municipal de saúde.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA - MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INICIO PELO SITE WWW.RA-
FAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 10/07/2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE 
(SIMULTÂNEO) NO DIA 27/07/2020 às 10h00min no ESPAÇO CULTURAL da Prefeitura 
Municipal de Cachoeira Dourada, situado na AV DAS NAÇÕES Nº 06, BAIRRO VILA NOVA, 
BENS MÓVEIS (VEÍCULOS, MICRO-ÔNIBUS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, IMPLEMENTO E 
SUCATAS DIVERSAS) CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 
34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

ANUNCIE GRATUITAMENTE NO NOSSO SITE
Diário de Uberlândia contribuindo
para o enfrentamento à Covid-19!

ACESSE: www.diariodeuberlandia.com.br/planos/classificados

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
15 DE JULHO DE 2020



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FBEF-66FB-05F2-166C ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: FBEF-66FB-05F2-166C

Hash do Documento 

2DC61DE4F203292D8C3927CA87D79207997988CC8901881A0948E4EF95A9E8A2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/07/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 14/07/2020 19:49 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


