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ADAMA BRASIL S/A

CNPJ Nº 02.290.510/0001-76 - NIRE 41300071128

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 31 de julho de
2020, às 10h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Londrina, PR, na Rua Pedro
Antonio de Souza, nº 400, Bairro Eucaliptos, CEP 86031-610, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: a) em caráter ordinário: (i) deliberar sobre as contas apresentadas
pela administração da Companhia referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (ii)
deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo
em 31/12/2019; e (iii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em
31/12/2019; e b) em caráter extraordinário: (i) autorizar o grupamento da totalidade das
ações da Companhia nos termos do art. 12 da Lei 6.404/76, na proporção de 1000 (um mil)
ações ordinárias para 01 (uma) ação ordinária; (ii) autorizar a diretoria da Companhia a
praticar todos os atos necessários para implementar os procedimentos relativos ao
grupamento das ações; (iii) aprovar a alteração dos art. 5º do Estatuto Social da
Companhia, para refletir o grupamento das ações; e (iv) aprovar a consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia
Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafo 1º, da Lei nº
6.404/76. Os instrumentos de mandato deverão ser encaminhados à sede da Companhia,
com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia, aos cuidados
do Sr. Edson Bergstron Lenzi. Serão observados todos os protocolos de segurança
recomendados pelas autoridades sanitárias, face a pandemia da Covid-19. Londrina, PR, 22
de julho de 2020.

ROMEU STANGUERLIN
Diretor Presidente

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI torna público que
realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, utilizando o
sistema eletrônico da Caixa Econômica Federal, para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de mão de obra contínua na função de motoristas executivos
para condução dos veículos utilitários de pequeno e médio porte, de propriedade da ABDI,
para transporte de pessoal, documentos e pequenas cargas, com disponibilização de
telefonia móvel celular com acesso à internet, nas condições do Termo de Referência,
Anexo I do Edital. O início da disputa de preços ocorrerá às 10h do dia 04/08/2020.
Informações por e-mail: licitacao@abdi.com.br. O Edital está disponível nos sites
www.licitacoes.caixa.gov.br e www.abdi.com.br.

ANA LÉA DE VASCONCELOS MILHOMEM
Pregoeira

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2020

O Serviço Social Autônomo Agência de Promoção de Exportações do Brasil -
Apex-Brasil - torna público a abertura do presente Chamamento Público que tem por
objeto a seleção de instituição para celebração de convênio com a Agência de Promoção
de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), com o objetivo de executar o Programa de
Qualificação para Exportação (PEIEX) no estado de São Paulo. As empresas interessadas
podem consultar o Edital do Chamamento Público n° 03/2020 da Apex-Brasil, disponível no
site https://portal.apexbrasil.com.br/licitacoes-apex/> Em Andamento > 2020 >
Chamamento Público nº 03/2020, opção: "Participar", e encaminhar a documentação
solicitada por meio do link https://click.apexbrasil.us/chamamentopeiexsp, até o dia 10 de
agosto de 2020. Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações também deverão
ser encaminhados para o link supramencionado.

Brasília-DF, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES MATHUIY

Coordenadora de Aquisições
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
E L E I Ç ÃO

Pelo presente Edital, na forma do artigo 35 e seguintes do Estatuto da ADEPOL-
BR, faço saber que no dia 25 de novembro de 2020, no período de 09:00 às 15:00 horas,
na Sede da Adepol do Brasil, localizada no SRTVS, QD. 701 - BLOCO K - Sala 801-802,
Edifício Embassy Tower, Brasília, Distrito Federal, será realizada a Eleição para composição
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA
DO BRASIL - ADEPOL BR para o triênio de 2021-2023. Fica aberto o prazo de 1º a 31 de
agosto de 2020 para o Registro de Chapas conforme disposto no artigo 37 do Estatuto da
ADEPOL BR. O requerimento deverá ser acompanhado de todos os documentos exigidos
para o registro e será dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, em consonância ao
disposto no artigo 38 do Estatuto da ADEPOL BR. A secretaria da ADEPOL BR, situada no
local acima indicado, funcionará no período destinado ao Registro de Chapas, no horário
de 09:00 às 17:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa
habilitada para o atendimento, recebimento de documentação e fornecimento do
correspondente recibo. A Comissão Eleitoral se manifestará no prazo de 5 (cinco) dias a
respeito dos requerimentos e no caso de indeferimento este será de forma fundamentada.
Da decisão de indeferimento caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Conselho de
Representantes que decidirá a matéria definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, tudo
conforme disposto no artigo 39 do Estatuto da ADEPOL BR. O sistema de votação será por
correspondência ou eletrônico conforme disposto no artigo 43 do Estatuto da ADEPOL BR
sendo divulgado Edital específico com as instruções para votação.

Brasília-DF, 21 de julho de 2020.
COMISSÃO ELEITORAL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020

Objetos: Materiais/ equipamentos natação e polo aquático Especificações:
Banco de treinamento de natação; Placar de LED para polo aquático; Painel eletrônico para
polo aquático; Cronômetro/ deck clock; Cabo e adaptador (interface com placar). Tipo:
menor preço. Envio de propostas: de 27/07/2020 a 05/08/2020, às 10h00. Abertura de
lances: 05/08/2020, às 11h (Horários de Brasília). O edital completo e seus anexos poderão
ser consultados e baixados pela internet no endereço http://www.ahebraica.org.br/edital-
07-2020/. Mais informações: Hungria, 1.000, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01455-
000, de Segunda à Sexta das 09h às 12h e das 14h às 17h, com o pregoeiro do clube. E-
mail: editalcbc@hebraica.org.br. São Paulo, 22 de julho de 2020.

CARLOS INGLEZ
Técnico do Projeto

CAST INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/ME nº 03.143.181/0001-01

CF/DF nº07.396.368/001-99 - NIRE 53.3.0000.7705

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ("AGO")

A Cast Informática S.A., com sede na ST SEPN, Quadra 504, Bloco A, nº 100,
sala 201 a 209, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.738-900, vem pela presente,
convocar os Srs. Acionistas para reunirem-se em AGO a ser realizada, em primeira
Convocação, no dia 31/07/2020, às 9h30, o qual será realizada exclusivamente por meio
digital, nos termos do art. 121, §2º da Lei 6.404/76 (alterações incluídas pela MP nº
931/2020) e IN DREI nº 79/2020, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte
Ordem do Dia: (i) a tomada de contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; (ii)
Destinação do lucro líquido do exercício (2019) e a distribuição de dividendos relativas ao
exercício social findo em 31/12/2019. Consoante o art. 126 da Lei 6.404/76, apenas as
pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas,
na forma da legislação aplicável, poderão comparecer e participar da AGO. Os documentos
relativos às matérias a serem discutidas na AGO, bem como a Proposta da Administração
e o Boletim de Voto à Distância e link da vídeo conferência para participação da AGO,
encontram-se à disposição dos Acionistas, devendo ser encaminhado solicitação por e-mail
para contabilidade@castgroup.com.br.

Brasília, DF, 22 de julho de 2020
JOSÉ CALAZANS DA ROCHA

Diretor Presidente

CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU - UNINASSAU
CAM

CNPJ: 05.933.016/0001-70

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU CAMPINA GRANDE
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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 02 (DOIS)
diplomas no período de 29/05/2020 a 19/06/2020, no seguinte livro de registro e
sequencias numéricas: [livro 1- registro 149330 a 149633]. A relação dos diplomas
registrados poderá ser consultada em até quinze dias, no endereço
http://www.uninassau.edu.br/

Campina Grande-PB, 29 de junho de 2020
INOAN DE ASSIS LIMA
Secretário Acadêmico

CNPJ: 05.933.016/0001-70

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU CAMPINA GRANDE
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

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 2 (DOIS)
diplomas no período de 19/06/2020, no seguinte livro de registro e sequencias numéricas:
[livro 33- registro 149631 a 19632]. A relação dos diplomas registrados poderá ser
consultada em até quinze dias, no endereço http://www.uninassau.edu.br/

Campina Grande-PB, 29 de junho de 2020
INOAN DE ASSIS LIMA
Secretário Acadêmico

COMEX INDUSTRIA E COMERCIO S.A
CNPJ: 01.430.765/0001-24 - NIRE: 3130011940-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da COMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
("Companhia") para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
realizar-se na sede da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, Av. Doutor Álvaro Camargos, nº 1.970, bairro: São João Batista, CEP: 31.515-252, no
dia 31 de julho de 2020, às 16:00 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1- Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras e o relatório da administração, referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: 1 - Manifestação sobre o relatório de auditoria técnica do contrato com
o Instituto Cardiovascular São Francisco de Assis; 2- Análise e aprovação do contrato da
empresa de titularidade do acionista Marcelo Tibúrcio; 3- Análise e manifestação sobre o
Relatório de auditoria do exercício de 2018; 4- Atualização do Quadro de Sócios e
Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) e realização dos eventuais registros de mudanças junto à Junta Comercial;
Em observância ao disposto no Art. 18 do Estatuto Social da Companhia, os acionistas
poderão se fazer representados na Assembleia Geral por procurador, constituído na forma
do art. 126 da lei Federal nº 6.404/6. Belo Horizonte/MG, 23 de julho de 2020.

EROS SILVA GOMES

ALEXANDRE DOLABELLA VIANNA
Membros do Conselho de Administração


