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MEMORIAL DESCRITIVO

A empresa LUCIANO OLIVA - ME, registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob NIRE número 35.130.987.661, inscrita no CNPJ sob no. 26.726.066/0001-57,
inscrição estadual No.388.091.310.113, com sede à Avenida Francisco Nakazato, nº 1740,
complemento GLEBA B1-B - Bairro São Roque da Chave, município de Itupeva - SP - CEP
13.295-000, vêm apresentar abaixo o memorial descritivo das instalações e da
infraestrutura, cujo capital social é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Capacidade:
A área de armazenagem total do galpão é de 2.700,00 m2 (dois mil e setecentos metros
quadrados), pé-direito de 10,00 metros, com capacidade para 27.000,00 m3 (vinte e sete
mil metros cúbicos), sendo que toda a área é devidamente segregada (cercada),
monitorada e preparada para armazenagem, incluindo áreas de estacionamento de
veículos de carga, com seus acessos e movimentação de cargas de caminhões controlado
e monitorado através de câmeras estrategicamente posicionadas. Comodidade: A Unidade
Armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural
e funcional, com condições e uso imediato, oferecendo facilidade de acesso e integridade
aos usuários de acordo com a legislação e normas técnicas vigentes. Segurança: A Unidade
Armazenadora oferece condições de segurança de acordo com e legislação e as normas
técnicas vigentes, tendo em vista a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como
com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional
engenheiro técnico responsável pelo laudo técnico de vistoria, com entradas
independentes para pedestres e veículos, controle de portaria e identificação para
permissão de acesso, ventilação e iluminação natural e artificial estruturadas para a
capacidade do prédio, instalações prediais em perfeitas condições, sinalização de segurança
e indicativa de recintos internos e externos para orientação facilitada dos usuários,
equipamentos de combate à incêndios em perfeitas condições de uso, instalações de
escritórios adequadas e com infraestrutura de rede elétrica e de telecomunicações.
Natureza e discriminação das mercadorias: A Unidade Armazenadora se propõe a receber
em depósito cargas secas em geral, tais como: matéria prima inerte, produtos e insumos
de interesse da saúde, tais como insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos,
saneantes domissanitários, produtos de higiene e limpeza e insumos, produtos correlatos,
embalagens plásticas; máquinas e equipamentos em geral; exceto produtos perigosos,
propõe a armazenagem, guarda e conservação de mercadorias, conforme legislação dos
armazéns gerais vigente; picking/expedição; preparação/unitização/desunitização de
contêineres e veículos de carga destinados ao mercado interno. Equipamentos
Operacionais de Movimentação: Serão utilizados equipamentos para movimentação de
cargas em geral, produtos acabados e/ou insumos, embalagens conforme especificadas
abaixo: 01 carrinho paleteiro elétrico para movimentação de paletes de cargas com
capacidade para até 2,0 toneladas; 01 carrinho paleteiro hidráulico manual com capacidade
para até 2,0 toneladas; 01 balança digital com capacidade para até 2,0 toneladas e 01
empilhadeira elétrica com capacidade de 2,5 toneladas, equipamentos de informática e
softwares de controle operacional e administrativo em rede do tipo WMS, administrativo
e comercial, com sistema atendendo às legislações da Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP e demais órgãos, principalmente na questão dos livros fiscais de entrada e
saída de mercadorias, balancetes trimestrais e demais obrigações. A empresa LUCIANO
OLIVA - ME, propõe-se a prestar os serviços de armazéns gerais previstos em seu
regulamento interno, operações de armazenagem de mercadorias a granel ou em
contêineres ou qualquer tipo de embalagem, guarda e conservação, embalagem,
etiquetagem, pesagem, identificação de produtos, controle de estoques, aplicação de filme
plástico e demais serviços conexos, com base na atividade regida pelo Decreto 1.102 de 21
de novembro de 1.903.

Itupeva, 2 de setembro de 2020
LUCIANO OLIVA

Empresário

TARIFA REMUNERATÓRIA

1)DA ARMAZENAGEM:

.Período: Mensal

. Unidade de Medida: Valor Unitário em R$

. Posição palete/padrão: 1,00 m x 1,20 m 30,50

. Por m2 (metro quadrado) 36,60

. Por m3 (metro cúbico) 14,10

. Tonelada 38,00

2) DA MOVIMENTAÇÃO:

. Unidade de Medida: Valor unitário em R$

. M² 25,00

. M3 15,20

. Volume 5,00

. Tonelada 38,00

3) DA EMISSÃO DE TÍTULOS:

. Emissão de warrants/recibo de depósito R$ 1.000,00 por título

4) AD-VALOREM

. Período: mensal (sobre o valor das mercadorias em depósito) 0,20%

5) DEMAIS TAXAS E SERVIÇOS:

. Pesagem de veículo: (por tonelada) R$ 30,00

. Horas extras: de segunda à sábado (por hora/homem). Auxiliar R$ 50,00

. Horas extras: de segunda à sábado (por homem/hora). Conferente R$ 60,00

. Horas extras: de segunda à sábado (por homem/hora). Operador R$ 72,00

. Horas extras: de segunda à sábado (por homem/hora). Supervisor R$ 90,00

. Horas extras: domingos e feriados (por hora/homem). Auxiliar R$ 75,00

. Horas extras: domingos e feriados (por homem/hora). Conferente R$ 90,00

. Horas extras: domingos e feriados (por homem/hora). Operador R$ 108,00

. Horas extras: domingos e feriados (por homem/hora). Supervisor R$ 135,00

. Paletização: por palete padrão R$ 80,00

6) CONDIÇÕES GERAIS: De acordo com o regulamento interno e legislação
vigente aplicável, nos termos de Decreto 1.102/1.903.

Itupeva, 2 de setembro de 2020
LUCIANO OLIVA

Empresário

(*)N. da Coejo: Republicado por ter saído, no DOU nº 194, de 8-10-2020, Seção 3, págs.
133 e 134, com incorreção.

INSTRUMENTAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
EDITAL

REDUÇÃO DE CAPITAL

INSTRUMENTAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/MF nº 24.910.648/0001-63

Com sede na Q SCRS 512 BLOCO C NUMERO 37 1 PAVIMENTO PARTE, nº A1,
ASA SUL, BRASILIA - DF, CEP: 70361-535, por sua titular, torna público, conforme art. 1.084
§1 do Código Civil vigente, que em 05/10/2020, aprovou a redução de capital de R$
2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil reais) para R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil
reais), em razão de ser excessivo, passando a transcorrer o prazo para oposições.

Em 8 de outubro de 2020.
ANA LUCIA FERREIRA

Diretora

ALTOS DE ARAPUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.
NIRE 3530047982-3 - CNPJ/MF 22.872.241/0001-63

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2015

Data, hora e local: 20 de Julho de 2015, às 10:00 horas, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, nº 2.087, conjunto 92, Vila Mariana, CEP
04101-000. Convocação: dispensada em face do que faculta o parágrafo 4º do artigo 124
da Lei nº 6.404/76. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Artur Dissei
Filho - Presidente; Pedro Dissei - Secretário. Ordem do Dia: deliberar a respeito das
seguintes matérias: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$
3.140.000,00, com emissão de novas ações sem valor nominal; (ii) aprovar a nova
redação do Artigo 5º do Estatuto Social; (iii) aprovar a alteração do endereço da sede
social da Companhia; (iv) aprovar a nova redação do Artigo 2º do Estatuto Social; e, (v)
aprovar a reforma do Estatuto Social, nos termos do projeto colocado à disposição dos
acionistas com a antecedência prevista na lei; e, (vi) outros assuntos de interesse da
Companhia. Deliberações: Foram tomadas, à unanimidade, sem restrições ou ressalvas,
as seguintes decisões: (i) os acionistas aprovaram o aumento do capital social, que se
encontra totalmente integralizado, de R$ 1.058.500,00 para R$ 4.198.500,00, nos
seguintes termos: (i.a) valor do aumento: R$ 3.140.000,00; (i.b) número de ações
emitidas e sua classe: 705.667 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (i.c)
preço de emissão: aproximadamente R$ 4,44969086 por ação; (i.d) forma de subscrição:
subscrição particular, com ingresso de novo acionista, tudo devidamente registrado no
Boletim de Subscrição e Integralização, que rubricado pelos presentes e autenticado pela
mesa, faz parte integrante desta ata como Anexo 01; (i.e) forma de integralização: à
prazo, nos termos do Boletim de Subscrição e Integralização. (ii) Em razão das
deliberações tomadas no item "i" da ordem do dia, aprovam os acionistas a nova
redação dos Artigos 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a
seguinte nova redação: "Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e parcialmente
integralizado, é de R$ 4.198.500,00 representado por 1.764.167 ações, todas ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro Cada ação ordinária confere, a seu
titular, direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.
Parágrafo Segundo A propriedade das ações de emissão da Companhia será comprovada
pela devida inscrição do nome do titular no livro de "Registro de Ações Nominativas",
sendo vedada a emissão de certificados. Parágrafo Terceiro O acionista subscritor das
ações emitidas de acordo com o disposto neste Estatuto Social que não fizer as
respectivas integralizações nas condições previstas no Estatuto Social, ou no Boletim de
Subscrição ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se à
obrigação adicional de pagamento de multa desde já estabelecida em 2% do valor da
respectiva integralização inadimplida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês calculado
"pro rata temporis", e correção monetária do valor pela variação positiva do Índice Geral
de Preços ao Mercado ("IGP-M"), publicado pela Fundação Getúlio Vargas ("FGV"), desde
a data de inadimplemento, até a data em que ocorrer o pagamento integral da
obrigação inadimplida. Além das penalidades indicadas, o acionista que não realizar as
respectivas integralizações nas condições previstas no Estatuto Social, ou no Boletim de
Subscrição ou na chamada, responderá pelas perdas e danos causadas a Companhia e
aos demais acionistas, em decorrência do atraso. Parágrafo Quarto O atraso, por mais de
30 dias, na realização de um aporte, sujeitará o acionista, além das penalidades previstas
neste Estatuto Social, à redução de sua participação acionária, caso, após a notificação,
com prazo de 10 dias para purgação da mora, deixe de saldar o seu débito. Parágrafo
Quinto Ultrapassado o prazo para purgação da mora será facultado à Companhia, nos
termos do artigo 107 da Lei das S.A, promover contra o acionista, e os que com ele
forem solidariamente responsáveis, processo de execução, para cobrar as importâncias
devidas, servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada, como título executivo
extrajudicial, nos termos do Código de Processo Civil, sem prejuízo da ação de cobrança
decorrente das perdas e danos decorrentes da falta de aporte no devido tempo,
inclusive eventuais multas devidas a fornecedores ou credores pela falta de pagamento
das obrigações da sociedade e juros bancários decorrentes de empréstimos
eventualmente obtidos para suprimento da verba devida, mantendo o inadimplente na
condição de sócio para, juntamente com os demais, levar a termo a companhia.
Parágrafo Sexto As ações de titularidade dos acionistas não poderão ser dadas em
penhor, caução, alienação fiduciária ou qualquer outra forma de garantia, ou ainda em
usufruto ou fideicomisso, sem prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionistas
titulares das ações representativas da maioria do capital social, sob pena de nulidade
perante a Companhia, os acionistas e terceiros.". (iii) Os acionistas também aprovaram
a alteração do endereço da sede social da Companhia na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, para a Rua Vergueiro, nº 3.558, 6º Andar, Cj. 603, CEP 04102-001. (iv) Em
razão das deliberações tomadas no item "iii" acima, aprovam os acionistas a nova
redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a
seguinte nova redação: "Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, nº 3.558, 6º Andar, Cj. 603, CEP 04102-001.
Parágrafo Único Mediante deliberação da Diretoria, por voto favorável da maioria de
seus membros, a Companhia poderá abrir, manter e encerrar filiais, agências, sucursais,
escritórios, bem como nomear agentes ou representantes em qualquer localidade do país
ou do exterior, observadas as formalidades legais.". (v) Por fim, os acionistas aprovaram
a reforma do Estatuto Social, nos termos do projeto colocado à disposição dos acionistas
com antecedência prevista na lei, o qual rubricado pelos presentes, faz parte integrante
desta Ata como Anexo 02. Encerramento: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestasse, foram encerrados os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme,
aprovada e pelos presentes assinada. Mesa: Artur Dissei Filho - Presidente. Pedro Dissei
- Secretário. Acionistas: Dissei Engenharia e Construções Ltda.p. Artur Dissei Filho. Lógica
Engenharia Ltda.p. Carlos Alberto Schalch / João Carlos Schalch. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP - Junta Comercial
do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o número 415.344/15-3 em 16.09.2015.
Flávia Regina Britto - Secretária Geral. Altos de Arapuá Empreendimento Imobiliário SPE
S.A. - NIRE 3530047982-3 - CNPJ/MF 22.872.241/0001-63 - Estatuto Social - Capítulo I -
Da Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Prazo de Duração - Artigo 1º A Companhia

denomina-se Altos de Arapuá Empreendimento Imobiliário SPE S.A., e rege-se pelo
presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem
sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, nº 3.558,
6º Andar, Cj. 603, CEP 04102-001. Parágrafo Único - Mediante deliberação da Diretoria,
por voto favorável da maioria de seus membros, a Companhia poderá abrir, manter e
encerrar filiais, agências, sucursais, escritórios, bem como nomear agentes ou
representantes em qualquer localidade do país ou do exterior, observadas as
formalidades legais. Artigo 3º A Companhia, que é de propósito específico, tem por
objeto social, o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, assim
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