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4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de
conformidade com o disposto no § 4º do Art. 124 da Lei 6.404/76.

5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:
5.1. Aprovar a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado,

não financeira, sob a denominação de BULL CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A,
com sede e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Professor
Alfonso Bovero, Nº 1057, Conjuntos 101 e 103, bairro Sumaré, CEP: 05.019-011.

5.2. Aprovar o Capital Social inicial de 10.000,00 (dez mil reais), representado
por 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas neste ato. O capital está
integralizado em 10% (dez por cento), tendo sido constatada a realização em dinheiro
de R$ 1.000,00 (mil reais) depositados em conta vinculada no Banco do Brasil, nos
termos dos artigos 80, III e 81 da Lei nº. 6.404/76 tudo de acordo com o Boletim de
Subscrição e o Recibo de Depósito que constituem os documentos nº I e nº II, anexos
a esta ata de Assembleia de Constituição.

5.3. Aprovar o projeto de Estatuto Social da Sociedade, cuja redação
consolidada constitui o documento nº III anexo a esta Ata, dando-se assim por
efetivamente constituída a Sociedade Anônima BULL CAPITAL SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS S/A, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais.

5.4. Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Bruno Semino, brasileiro,
nascido em 20/08/1978, casado no regime de comunhão de separação total de bens,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 27524731 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob o nº 28709320814, residente e domiciliado à Alameda Itu, nº 317, Ap. 92,
bairro Jardim Paulista na cidade e estado São Paulo, CEP: 01.421-000 e para o cargo de
Diretor Vice-Presidente o Sr. Alexandre Murda, brasileiro, nascido em 16/04/1973,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário , portador da cédula de
identidade RG nº 199.811.31 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 169.884.028-45,
residente e domiciliado à Alameda Hercules, nº 748, bairro Alphaville, na cidade de

Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, CEP: 06.543-640, ambos com
mandato de 3 (três) anos, ou seja, pelo período de 01 de novembro de 2017 a 31 de
outubro de 2020, os quais declaram, sob as penas da lei, não estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração da
sociedade.

5.5. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$
40.000,00 (quarenta mil reais).

5.6. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma
sumária, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se
refere esta Assembleia, que foi aprovada e assinada pela unanimidade dos subscritores
da Companhia.

BRUNO SEMINO
Presidente

ALEXANDRE MURDA
Secretário

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA
AV I S O

REGISTRO DE DIPLOMAS

O Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora - CES/JF, mantido pela Associação
Propagadora ESDEVA, sob CNPJ: 21.562.368/0001-13, para fins do disposto no art. 21 da
Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior
informa que foram registrados 188 (cento e oitenta e oito) diplomas no período de
30/04/2019 a 04/06/2019, nos seguintes livros de registro e sequências numéricas: Livro de
Registro por meio eletrônico, registros 6759 a 6839 e de 6849 a 6955. A relação dos
diplomas registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
https://www.cesjf.br/

Juiz de Fora, 24 de junho de 2019
GIOVÂNIO AGUIAR

Diretor Geral

CENTRO UNIVERSITARIO JOAQUIM NABUCO - UNINABUCO RECIFE
CNPJ: 05.933.016/0001-70

EXTRATO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 10 (DEZ)
diplomas no período de 31/05/2019 a 18/06/2019, no seguinte livro de registro e
sequencia numérica: [livro 48- registros 112435 a 115340].

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

Recife-PE, 21 de junho de 2019
VITORIA ANTONIA ARRUDA DA SILVA

Secretária Acadêmica

CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU
UNINASSAU CAM

CNPJ: 05.933.016/0001-70

EXTRATO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de
2018, esta instituição de Educação Superior informa que foram registrados 6 (SEIS)
diplomas no período de 30/05/2019 a 18/06/2019, no seguinte livro de registro e
sequencia numérica: [livro 33- registros 115324 a 115329].

Recife-PE, 21 de junho de 2019
INOAN ASSIS LIMA

Secretário Acadêmico

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 148/2019

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro -
CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Desportos para
Deficientes Intelectuais - CBDI, CNPJ nº 00.949.555/0001-84; Objeto: Meeting Brasileiro de
Natação; Despesa: Os recursos decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB
oriundos das leis nº 10.264/2001 e nº 13.146/2015; Ordem de pagamento: Parcela Única;
Valor: R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil e quatrocentos reais); Vigência: 18/06/2019 a
05/07/2019. Data da Assinatura: 18/06/2019; Signatários: MIZAEL CONRADO DE OLIVEIRA
- CPF: 163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Adílson Pereira Ramos - CPF: 388.748.307-34 -
Presidente/CBDI; Processo nº: 0399/2019.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 147/2019

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro
- CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de
Rodas - ABRC, CNPJ nº 09.581.629/0001-47; Objeto: XII Campeonato Brasileiro de Rugby
em Cadeira de Rodas 1ª e 2ª Divisão; Despesa: Os recursos decorrentes do presente
convênio são provenientes do CPB oriundos das leis nº 10.264/2001 e 13.146/2015;

Ordem de pagamento: Parcela única, o Valor: R$ 68.450,00 (sessenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta reais); Vigência: 17/06/2019 a 23/07/2019. Data da Assinatura:
17/06/2019; Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 -
Presidente/CPB, e Luiz Cláudio A. Pereira, - CPF: 704.679.947-49 - Presidente/ABRC;
Processo nº: 0397/2019.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 150/2019

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro -
CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Remo - CBR, CNPJ nº

30.276.570/0001-70; Objeto: Adaptações Funcionais para Atletas; Despesa: Os recursos
decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos das leis nº
10.264/2001 e nº 13.146/2015; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor total: R$
13.300,00 (treze mil e trezentos reais); Vigência: 24/06/2019 a 24/08/2019; Data da
Assinatura: 18/06/2019; Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF: 163.487.988-01 -
Presidente/CPB, e Edson Altino Pereira Junior - CPF: 803.714.009-10 - Presidente/CBR;
Processo nº: 0401/2019.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 149/2019

Espécie: Termo de Convênio - TC, que celebram entre si o Comitê Paralímpico Brasileiro -
CPB, CNPJ nº 00.700.114/0001-44 e a Confederação Brasileira de Remo - CBR, CNPJ nº

30.276.570/0001-70; Objeto: III Copa do Mundo - Rotterdam 2019; Despesa: Os recursos
decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos das leis nº
10.264/2001 e nº 13.146/2015; Ordem de pagamento: Parcela Única; Valor total: R$
58.902,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e dois reais); Vigência: 24/06/2019 a
15/08/2019; Data da Assinatura: 18/06/2019; Signatários: Mizael Conrado de Oliveira - CPF:
163.487.988-01 - Presidente/CPB, e Edson Altino Pereira Junior - CPF: 803.714.009-10 -
Presidente/CBR; Processo nº: 0400/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 60.699.188/0001-30; Processo:
0253/2018; Objeto: Prorrogação da Ata de R.P. cujo objeto é o registro de preço de
Medalhas personalizadas diversas, para atender a demanda dos eventos esportivos
realizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro; Valor: R$ 679.950,00 (seiscentos e setenta e
nove mil novecentos e cinquenta reais); Assinatura do Contrato: 15/06/2019; Vigência: 12
meses.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: DAVID RAMOS SANTOS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO - ME, CNPJ:
25.306.550/0001-64; Processo 0110/19; Contrato nº 28/CPB/2019; Objeto: Prestação de
Serviços Manutenção Preventiva, Corretiva e Emergencial do Sistema de Detecção, Alarme
e Combate a Incêndio, localizado nas dependências do Centro de Treinamento
Paraolímpico Brasileiro; Valor: R$ 23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais);
Assinatura do Contrato: 25/06/2019; Vigência: 12 (doze) meses.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES
INTELEC TUAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/CBDI/2019

Número do Processo: 001/2019.
A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

Agenciamento de Viagem, compreendendo: reserva, emissão, marcação e remarcação de
bilhetes aéreos e terrestres em âmbito nacional e internacional; emissão de seguro-viagem;
intermediação de serviços de hospedagem; locação de vans, carros, ônibus, carreta para
transporte de equipamentos esportivos e micro-ônibus; intermediação dos serviços de
alimentação junto aos hotéis contratados ou a terceiros; organização e apoio a traslados
em território nacional e no exterior; contratação de guias, recepcionistas, tradutores e
intérpretes, quando solicitado; obtenção de vistos consulares, orientação e
acompanhamento aos passageiros a serviço da CBDI que necessitem de passaportes;
reservas e agenciamentos de fretamento de aeronaves; locação de salas e equipamentos,
tais como: mesas, cadeiras, retroprojetores, data show, tela de projeção, televisores,
equipamento de som, praticáveis, pisos, tablados, palcos, fechamentos, entre outros
correlatos; organização e apoio a eventos; demais serviços conexos compreendidos no
mesmo ramo de atividade, ou de outros indicados pela CBDI, por demanda da entidade,
englobando também outros serviços complementares que, pela sua natureza e
especificidade, se incluam no âmbito de atuação das agências de viagens, os quais poderão
ser requisitados à empresa contratada; devidamente descrito, caracterizado e especificado
no Edital e seus anexos. Total de itens licitados: 001.

A sessão pública de abertura do certame será realizada às 10h00 do dia
10.07.2019, na Sala de Reuniões da CBDI, situada na Rua Emboaçava, 147 - Parque da
Mooca - São Paulo/SP, oportunidade em que serão entregues os documentos referentes ao
credenciamento, os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de
habilitação das empresas interessadas.

O credenciamento, acompanhado dos respectivos documentos, deverá ser
entregue, em separado, fora dos envelopes 1 e 2. Os envelopes contendo as propostas
comerciais e os documentos de habilitação, no momento da entrega, deverão estar
devidamente fechados.

O Caderno de Licitação composto de Edital e Anexos poderá ser adquirido na
sede da CBDI, situada no endereço acima citado, mediante o pagamento da importância
correspondente a R$ 0,40 (quarenta centavos) por folha, até o último dia útil que
anteceder a abertura do certame ou poderá ser obtido, gratuitamente, via internet, no
endereço eletrônico da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais:
www.cbdi.org.br -

Em 26 de junho de 2019.
ADILSON PEREIRA RAMOS

Presidente da Confederação

CONLUTAS CENTRAL SINDICAL E POPULAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados da CSP-Conlutas
- Central Sindical e Popular, quites com suas obrigações sociais, para comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em São Paulo/SP, no Hotel Excelsior,
770, Centro, no dia 07 de julho de 2019, às 10 (dez) horas em primeira chamada e
às 10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda e última convocação, para deliberar
sobre a seguinte pauta: I - Criação e eleição de Secretarias Executivas
Estaduais/Regionais; II - Esclarecimentos acerca das Secretarias Executivas
Estaduais/Regionais até então criadas e tomada de decisões para rever os prazos de
mandatos, se vencidos, nomeando-se novos integrantes, para assegurar o efetivo
funcionamento das referidas secretarias executivas; III - 4º Congresso Nacional da CSP-
Conlutas; IV - Assuntos gerais de interesse da central.

São Paulo, 27 de junho de 2019.
ATNÁGORAS TEIXEIRA LOPES

Representante Legal da CSP-Conlutas-Central Sindical e
Popular
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