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Começa na 4ª
Prefeitura de 

SP antecipa 
vacinação de 
pessoas com 

40 anos 
Na manhã desta 
segunda-feira (5) 
o prefeito de São 

Paulo, Ricardo 
Nunes, anunciou 
que a Capital vai 

antecipar a vacina-
ção de pessoas de 
40 anos para esta 
quarta-feira (7). A 
imunização desta 

faixa etária esta-
va prevista para 

começar no dia 8 
de julho. Nesta se-

gunda foi iniciada a 
vacinação do grupo 
de 41 anos ou mais. 

ESTADO/A3

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

ALCKMIN LIDERA
PARA O GOVERNO DE SP

 A  Grupo Gazeta de S.Paulo divulga 
pesquisa da eleição para o governo 
do estado de São Paulo

Geraldo Alckmin (hoje no PSDB, mas que 
estuda uma mudança de partido) é o pre-
ferido do eleitor paulista para as eleições ao 
Governo de São Paulo de 2022. Os números 
são da nova pesquisa Govnet/Opinião Pes-

quisa, encomendada pelo Grupo Gazeta de 
S.Paulo, realizada entre 21 a 26 de junho de 
2021, com 820 eleitores de 168 municípios 
do estado de São Paulo, e divulgada nesta 
terça-feira.                                   ELEIÇÕES/A9 -A12

6% da população 
carcerária é 
vacinada em SP 
Cerca de 6% da população carcerá-
ria foi imunizada contra a Covid-19 
no estado de São Paulo, segundo 
dados da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (SAP). De acor-
do com o Depen (Departamento 
Penitenciário Nacional), a popula-
ção prisional é de 218.909 internos. 
Sendo que, destes, 13.130 foram va-
cinados seguindo as faixas etárias 
estipuladas no Plano Estadual de 
Imunização (PNI). O levantamento 
foi feito pelo “R7”.                  ESTADO/A3

Novo decide apoiar 
impeachment de 
Bolsonaro       BRASIL/A5

MAIS UM PARTIDO

Sexta-feira

O feriado estadual da Revolução 
Constitucionalista de 1932, come-
morado na próxima sexta-feira 
(9), está mantido no Estado. A data 
ficou de fora da antecipação de 
feriados do calendário feita em 
março pelas prefeituras e Gover-
no do Estado. Por conta do feriado, 
o funcionamento do transporte 
público, de bancos, do comércio, 
dos correios e de supermercados 
pode sofrer alterações. De acordo 
com a Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), não haverá atendi-
mento nas agências bancárias na 
data. Esta semana, o comércio em 
Campinas (foto) voltou a funcio-
nar até as 21h.                   ESTADO/A3

Feriado 
estadual de 
9 de julho 
está mantido

KAREN FONTES/ISHOOT/FOLHAPRESS
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Desde a última 
quinta-feira 
(1º) os cida-
dãos e contri-
buintes de São 

Paulo podem realizar o 
pagamento de tributos e 
demais receitas estaduais 
via Pix, modalidade de pa-
gamentos instantâneos já 
bastante difundido entre 
os usuários da rede 
bancária.

“É um passo importante 
no processo de simplifica-
ção na relação das pessoas 
com o governo”, destaca 
Henrique Meirelles, secre-
tário da Fazenda e Planeja-
mento.

Nesse primeiro mo-
mento, o Pix será utilizado 
somente para pagamento 
de Documentos de Arre-
cadação de Receitas Esta-
duais (DAREs) de valores 
destinados à Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, 
como ICMS, ITCMD, Ta-
xas, e Parcelamentos, por 

 D Desde a última quinta-feira os cidadãos e contribuintes de São 
Paulo podem realizar o pagamento de tributos estaduais via Pix

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL 

Tributos de SP podem ser 
pagos por meio de Pix

exemplo. “Posteriormen-
te o serviço será estendi-
do para receitas de outros 
órgãos do Estado”, ressalta 
Meirelles.

Para gerar o documen-
to de arrecadação, basta 
acessar a página do DARE 
no site da Sefaz-SP. O pa-
gamento via Pix é muito 
simples: dentro do aplicati-

vo do seu banco, basta que 
o contribuinte aponte a câ-
mera do seu celular para o 
QR Code existente no DARE 
previamente gerado e o pa-
gamento é realizado ins-
tantaneamente.

“A praticidade e a cele-
ridade fazem parte do pro-
cesso de modernização dos 
serviços oferecidos pela Se-

faz-SP. A desburocratiza-
ção dos serviços públicos é 
uma prioridade, na medi-
da em que colabora direta-
mente para a melhoria do 
ambiente de negócios e da 
competitividade no Estado 
de São Paulo”, enfatiza o 
secretário Meirelles.

A Sefaz-SP tem conti-
nuamente desenvolvido 
processos cada vez mais 
simples, automatizados e 
que exijam menos pro-
vidências por parte dos 
contribuintes. Entre os 
procedimentos criados re-
centemente com esses ob-
jetivos, é possível citar a 
inclusão de novos serviços 
no Sistema de Peticiona-
mento Eletrônico, a am-
pliação de casos de retifi-
cação de ofício, a liberação 
de pendências relativas ao 
Programa de Parcelamen-
to Incentivado, e o cance-
lamento automático de 
Certidão de Dívida Ativa.
(GSP)

Numerosas vezes a política 
brasileira aparenta seguir os 
princípios do “eterno retor-
no”, “um padrão cíclico de 
certas recorrências, como 

em eras na roda do tempo”. Nesse mo-
mento, refiro-me ao Governador João 
Doria que adotou agenda idêntica à do 
Senador José Serra, quando este abdicou 
do comando da cidade de São Paulo para 
concorrer à chefia do executivo estadual 
e posteriormente desistiu da reeleição 
buscando conquistar a Presidência da 
República. 

Contudo, diferentemente de Serra, 
JD conseguirá emplacar o seu aspiran-
te à sucessão paulista, que por todas as 
evidências será o atual vice-governador 
Rodrigo Garcia. Portanto, tentaremos 
analisar as tendências que envolverão o 
pleito à luz do levantamento de opinião 
pública realizado pela empresa Opinião 
Pesquisa e GovNet em parceria com a Ga-
zeta de S.Paulo e Diário do Litoral, entre 
os dias 21 a 26 de junho de 2021, com a 
finalidade de colher elementos que indi-
quem a existência de uma possível fadiga 
popular decorrida por oito mandatos 
consecutivos do PSDB à frente do Gover-
no do Estado de São Paulo. 

Nesse sentido, realizamos  aferições 
transversais que nos proporcionaram 
os seguintes indicativos: 14% gostariam 
que o grupo de João Doria continuasse 
governando São Paulo; 14% aspiram o 
retorno de Geraldo Alckmin ao comando 
do Estado; 66% preferem que alguém 
fora desse eixo comece a administrar São 
Paulo e 6% não souberam responder.  

O entrevistado igualmente 
submeteu-se a seguinte indagação: “Na 
eleição de 2022 a Governador do Estado 
de São Paulo, você pretende votar pela 
continuidade da atual gestão ou por 
sua mudança?”, sendo que os resulta-
dos coletados evidenciaram que 82% 
preferem a mudança; 14% escolheram a 
continuidade e 4% são indiferentes ao 

assunto. Para completarmos esse bloco, 
dimensionamos o peso de João Doria a 
um proponente destinado ao seu sucedi-
mento, obtendo os subsequentes índices: 
13% votariam com certeza no postulante 
apoiado pelo presente Governador; 45% 
com certeza não votariam nesse candida-
to; e 42% são indiferentes. 

Em outros termos, a partir das consta-
tações podemos concluir que o conscien-
te coletivo paulista encontra-se desejoso 
de renovar o ciclo de governança esta-
dual. Entretanto, quando miramos os 
cenários de intenção de voto ambienta-
dos em um enfrentamento de primeiro 
turno, verificamos que Geraldo Alckmin, 
o político que por mais tempo governou 
o Estado em toda a história de São Paulo, 
divide tenuamente as preferências com 
os seus antagonistas imemoráveis, sim-
bolizados pelo petismo e agora represen-
tados pelas figuras de Fernando Haddad 
e Guilherme Boulos. Ou seja, mesmo 
Alckmin estando à margem do tucana-
to poderá recriar a lógica das disputas 
ocorridas em 2002 contra José Genuíno; 
2006 e 2010 em contraposição Aloizio 
Mercadante. 

Porém o ambiente social está volatili-
zado e a contenda pode angariar contor-
nos imprevisíveis, uma vez que as pautas 
eleitorais terão foco em temas como o 
desenvolvimento econômico, através da 
recuperação de empresas e a retomada 
da geração de emprego e renda, além 
da edificação e ampliação das redes de 
proteção social, com ênfase no acesso à 
cidadania plena, como também, à segu-
rança alimentar. Em síntese, um processo 
envolto no anseio de alternância, todavia 
estabelecido por acirramentos tradicio-
nais e marcados por scripts 
extemporâneos. 

A vontade de renovação e a necessi-
dade de superação serão representados 
pelo retorno à normalidade, onde tudo 
contenha significado coerente e a espe-
rança ressurja no horizonte observável.

Sucessão ao governo 
do Estado em 2022

* Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet

Em outros 
termos, a partir 

das constatações 
podemos concluir 

que o consciente 
coletivo paulista 

encontra-se 
desejoso de 

renovar o ciclo 
de governança 

estadual

Inclusão. O Governo do Estado de São Paulo vai reali-
zar entre os dias 13 e 17 e julho o Programa de Desenvol-
vimento Paralímpico ( PARADENS – www.paradens.com.
br ) no munícipio de Guarulhos, na região metropolitana 
de São Paulo. Entre as principais ações do PARADENS, a 
Capacitação Técnica dará a oportunidade dos professores 
de educação física da rede pública, privada, de entidades e 
clubes de Guarulhos de adquirirem conhecimento teórico 
e prático do esporte paralímpico. Além desses profissio-
nais, os alunos de graduação do último ano de Educação 
Física também poderão se inscrever. As aulas práticas da 
Capacitação, que acontecem de 13 a 17 de julho no Centro 
Universitário Eniac, contarão com a aplicação de concei-
tos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações neces-
sárias para iniciar e dar continuidade ao processo educati-
vo-esportivo nas seguintes modalidades: Bocha, Natação, 
Goalball e Vôlei Sentado. (GSP)

Homenagem a SP. O Clube de Corrida Virtual Brasil, pro-
grama de corrida por assinatura, traz no seu box mensal 
de julho uma homenagem a cidade de São Paulo. Com 
camisa desenhada exclusivamente para o mês, gifts e 
conteúdo de qualidade, o clube também fornece grupos 
online com conteúdo exclusivo. O assinante já se exer-
cita com a camisa da prova, como numa corrida de rua 
tradicional, registra o tempo, envia para validação, marca 
o @corridavirtualbrasil nas redes sociais e conquista uma 
medalha merecida pelo esforço e compromisso. www.cor-
ridavirtualbrasil.com.br Instagram: @corridavirtualbrasil 
Facebook: @corridavirtualbrasil. (GSP)

Inscrições abertas. A Escola Superior do Instituto Bu-
tantan (ESIB) abriu as inscrições para a nova turma do 
mestrado profissional em Biotecnologia e Bioprocessos. 
Os interessados podem se inscrever até o dia 23 deste mês 
através do site (ensino.butantan.gov.br). O mestrado utili-
za a expertise dos pesquisadores do instituto para capa-
citar profissionais e auxiliar nos desafios encontrados no 
mercado de produtos biológicos. Os candidatos devem 
apresentar demandas das empresas onde trabalham que 
possam ser desenvolvidas no parque tecnológico do Bu-
tantan. Após o término do programa, o aluno deve ser ca-
paz de incluir a pesquisa científica no seu trabalho 
profissional. (GSP)

DIVULGAÇÃO

NOTAS
TRIBUTOS ESTADUAIS. Adoção do meio de pagamento reduz burocracia e favorece 
a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade no estado de São Paulo

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade 
de São Paulo das 21h às 5h 
veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

12° 29°
12° 23°

13° 22°

13° 20°

13° 20°

12° 24°

14° 28°

13° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Dia de sol 
com névoa ao 
amanhecer. Noite 
com nuvens.

Dia de sol, com 
nevoeiro ao 
amanhecer. Nuvens 
aumentam à tarde.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

11º 22° 10º 22° 11º 22°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 

leitores. O Leitor em primeiro lugar”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

NELY ROSSANY
Editora Responsável

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Desde a última 
quinta-feira 
(1º) os cida-
dãos e contri-
buintes de São 

Paulo podem realizar o 
pagamento de tributos e 
demais receitas estaduais 
via Pix, modalidade de pa-
gamentos instantâneos já 
bastante difundido entre 
os usuários da rede 
bancária.

“É um passo importante 
no processo de simplifica-
ção na relação das pessoas 
com o governo”, destaca 
Henrique Meirelles, secre-
tário da Fazenda e Planeja-
mento.

Nesse primeiro mo-
mento, o Pix será utilizado 
somente para pagamento 
de Documentos de Arre-
cadação de Receitas Esta-
duais (DAREs) de valores 
destinados à Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, 
como ICMS, ITCMD, Ta-
xas, e Parcelamentos, por 

 D Desde a última quinta-feira os cidadãos e contribuintes de São 
Paulo podem realizar o pagamento de tributos estaduais via Pix

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL 

Tributos de SP podem ser 
pagos por meio de Pix

exemplo. “Posteriormen-
te o serviço será estendi-
do para receitas de outros 
órgãos do Estado”, ressalta 
Meirelles.

Para gerar o documen-
to de arrecadação, basta 
acessar a página do DARE 
no site da Sefaz-SP. O pa-
gamento via Pix é muito 
simples: dentro do aplicati-

vo do seu banco, basta que 
o contribuinte aponte a câ-
mera do seu celular para o 
QR Code existente no DARE 
previamente gerado e o pa-
gamento é realizado ins-
tantaneamente.

“A praticidade e a cele-
ridade fazem parte do pro-
cesso de modernização dos 
serviços oferecidos pela Se-

faz-SP. A desburocratiza-
ção dos serviços públicos é 
uma prioridade, na medi-
da em que colabora direta-
mente para a melhoria do 
ambiente de negócios e da 
competitividade no Estado 
de São Paulo”, enfatiza o 
secretário Meirelles.

A Sefaz-SP tem conti-
nuamente desenvolvido 
processos cada vez mais 
simples, automatizados e 
que exijam menos pro-
vidências por parte dos 
contribuintes. Entre os 
procedimentos criados re-
centemente com esses ob-
jetivos, é possível citar a 
inclusão de novos serviços 
no Sistema de Peticiona-
mento Eletrônico, a am-
pliação de casos de retifi-
cação de ofício, a liberação 
de pendências relativas ao 
Programa de Parcelamen-
to Incentivado, e o cance-
lamento automático de 
Certidão de Dívida Ativa.
(GSP)

Numerosas vezes a política 
brasileira aparenta seguir os 
princípios do “eterno retor-
no”, “um padrão cíclico de 
certas recorrências, como 

em eras na roda do tempo”. Nesse mo-
mento, refiro-me ao Governador João 
Doria que adotou agenda idêntica à do 
Senador José Serra, quando este abdicou 
do comando da cidade de São Paulo para 
concorrer à chefia do executivo estadual 
e posteriormente desistiu da reeleição 
buscando conquistar a Presidência da 
República. 

Contudo, diferentemente de Serra, 
JD conseguirá emplacar o seu aspiran-
te à sucessão paulista, que por todas as 
evidências será o atual vice-governador 
Rodrigo Garcia. Portanto, tentaremos 
analisar as tendências que envolverão o 
pleito à luz do levantamento de opinião 
pública realizado pela empresa Opinião 
Pesquisa e GovNet em parceria com a Ga-
zeta de S.Paulo e Diário do Litoral, entre 
os dias 21 a 26 de junho de 2021, com a 
finalidade de colher elementos que indi-
quem a existência de uma possível fadiga 
popular decorrida por oito mandatos 
consecutivos do PSDB à frente do Gover-
no do Estado de São Paulo. 

Nesse sentido, realizamos  aferições 
transversais que nos proporcionaram 
os seguintes indicativos: 14% gostariam 
que o grupo de João Doria continuasse 
governando São Paulo; 14% aspiram o 
retorno de Geraldo Alckmin ao comando 
do Estado; 66% preferem que alguém 
fora desse eixo comece a administrar São 
Paulo e 6% não souberam responder.  

O entrevistado igualmente 
submeteu-se a seguinte indagação: “Na 
eleição de 2022 a Governador do Estado 
de São Paulo, você pretende votar pela 
continuidade da atual gestão ou por 
sua mudança?”, sendo que os resulta-
dos coletados evidenciaram que 82% 
preferem a mudança; 14% escolheram a 
continuidade e 4% são indiferentes ao 

assunto. Para completarmos esse bloco, 
dimensionamos o peso de João Doria a 
um proponente destinado ao seu sucedi-
mento, obtendo os subsequentes índices: 
13% votariam com certeza no postulante 
apoiado pelo presente Governador; 45% 
com certeza não votariam nesse candida-
to; e 42% são indiferentes. 

Em outros termos, a partir das consta-
tações podemos concluir que o conscien-
te coletivo paulista encontra-se desejoso 
de renovar o ciclo de governança esta-
dual. Entretanto, quando miramos os 
cenários de intenção de voto ambienta-
dos em um enfrentamento de primeiro 
turno, verificamos que Geraldo Alckmin, 
o político que por mais tempo governou 
o Estado em toda a história de São Paulo, 
divide tenuamente as preferências com 
os seus antagonistas imemoráveis, sim-
bolizados pelo petismo e agora represen-
tados pelas figuras de Fernando Haddad 
e Guilherme Boulos. Ou seja, mesmo 
Alckmin estando à margem do tucana-
to poderá recriar a lógica das disputas 
ocorridas em 2002 contra José Genuíno; 
2006 e 2010 em contraposição Aloizio 
Mercadante. 

Porém o ambiente social está volatili-
zado e a contenda pode angariar contor-
nos imprevisíveis, uma vez que as pautas 
eleitorais terão foco em temas como o 
desenvolvimento econômico, através da 
recuperação de empresas e a retomada 
da geração de emprego e renda, além 
da edificação e ampliação das redes de 
proteção social, com ênfase no acesso à 
cidadania plena, como também, à segu-
rança alimentar. Em síntese, um processo 
envolto no anseio de alternância, todavia 
estabelecido por acirramentos tradicio-
nais e marcados por scripts 
extemporâneos. 

A vontade de renovação e a necessi-
dade de superação serão representados 
pelo retorno à normalidade, onde tudo 
contenha significado coerente e a espe-
rança ressurja no horizonte observável.

Sucessão ao governo 
do Estado em 2022

* Nilton Cesar 
Tristão é Cientista 
Político. Opinião 
Pesquisa & GovNet

Em outros 
termos, a partir 

das constatações 
podemos concluir 

que o consciente 
coletivo paulista 

encontra-se 
desejoso de 

renovar o ciclo 
de governança 

estadual

Inclusão. O Governo do Estado de São Paulo vai reali-
zar entre os dias 13 e 17 e julho o Programa de Desenvol-
vimento Paralímpico ( PARADENS – www.paradens.com.
br ) no munícipio de Guarulhos, na região metropolitana 
de São Paulo. Entre as principais ações do PARADENS, a 
Capacitação Técnica dará a oportunidade dos professores 
de educação física da rede pública, privada, de entidades e 
clubes de Guarulhos de adquirirem conhecimento teórico 
e prático do esporte paralímpico. Além desses profissio-
nais, os alunos de graduação do último ano de Educação 
Física também poderão se inscrever. As aulas práticas da 
Capacitação, que acontecem de 13 a 17 de julho no Centro 
Universitário Eniac, contarão com a aplicação de concei-
tos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações neces-
sárias para iniciar e dar continuidade ao processo educati-
vo-esportivo nas seguintes modalidades: Bocha, Natação, 
Goalball e Vôlei Sentado. (GSP)

Homenagem a SP. O Clube de Corrida Virtual Brasil, pro-
grama de corrida por assinatura, traz no seu box mensal 
de julho uma homenagem a cidade de São Paulo. Com 
camisa desenhada exclusivamente para o mês, gifts e 
conteúdo de qualidade, o clube também fornece grupos 
online com conteúdo exclusivo. O assinante já se exer-
cita com a camisa da prova, como numa corrida de rua 
tradicional, registra o tempo, envia para validação, marca 
o @corridavirtualbrasil nas redes sociais e conquista uma 
medalha merecida pelo esforço e compromisso. www.cor-
ridavirtualbrasil.com.br Instagram: @corridavirtualbrasil 
Facebook: @corridavirtualbrasil. (GSP)

Inscrições abertas. A Escola Superior do Instituto Bu-
tantan (ESIB) abriu as inscrições para a nova turma do 
mestrado profissional em Biotecnologia e Bioprocessos. 
Os interessados podem se inscrever até o dia 23 deste mês 
através do site (ensino.butantan.gov.br). O mestrado utili-
za a expertise dos pesquisadores do instituto para capa-
citar profissionais e auxiliar nos desafios encontrados no 
mercado de produtos biológicos. Os candidatos devem 
apresentar demandas das empresas onde trabalham que 
possam ser desenvolvidas no parque tecnológico do Bu-
tantan. Após o término do programa, o aluno deve ser ca-
paz de incluir a pesquisa científica no seu trabalho 
profissional. (GSP)

DIVULGAÇÃO

NOTAS
TRIBUTOS ESTADUAIS. Adoção do meio de pagamento reduz burocracia e favorece 
a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade no estado de São Paulo

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

Não podem circular na cidade 
de São Paulo das 21h às 5h 
veículos com placas fi nal:

Nos fi ns de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

QUINTA:AMANHÃ: SEXTA:

12° 29°
12° 23°

13° 22°

13° 20°

13° 20°

12° 24°

14° 28°

13° 30°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Dia de sol 
com névoa ao 
amanhecer. Noite 
com nuvens.

Dia de sol, com 
nevoeiro ao 
amanhecer. Nuvens 
aumentam à tarde.

Sol com algumas 
nuvens.
Não chove.

11º 22° 10º 22° 11º 22°

HOJE: AMANHÃ:

3 e 4 5 e 6
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 A O feriado estadual da Re-
volução Constitucionalista de 
1932, comemorado na próxi-
ma sexta-feira (9), está manti-
do no Estado. A data ficou de 
fora da antecipação de feriados 
do calendário feita em março 
pela Prefeitura de São Paulo.

Em março, o então prefeito 
Bruno Covas publicou no dia 
19 daquele mês um decreto 
que antecipou cinco feriados. 
Foram antecipados para a se-
mana de 26 de março a 4 de 
abril as datas comemorativas 
de Corpus Christi (2021), Cons-
ciência Negra (2021), aniversá-
rio de São Paulo (25 de janeiro 
de 2022), Corpus Christi (2022) 
e Consciência Negra (2022).

A situação foi diferente em 
2020, quando de fato o feriado 
de 9 de julho havia sido anteci-
pado como medida para con-
ter a covid-19 - na época os fe-
riados foram antecipados pelo 
Estado.

MUDANÇAS NOS HORÁRIOS 
Por conta do feriado, o fun-
cionamento do transporte Movimentação no comércio em Campinas; estabelecimentos devem respeitar medidas sanitárias 

KAREN FONTES ISHOOT FOLHAPRESS

Feriado de 9 de julho está 
mantido no Estado de SP

público, de bancos, do co-
mércio, dos correios e de su-
permercados pode sofrer al-
terações.

De acordo com a Fede-
ração Brasileira de Ban-
cos (Febraban), não haverá 
atendimento nas agências 
bancárias na data. Como 
de costume, as áreas de au-
toatendimento ficarão dis-
poníveis para os clientes, 
bem como os canais digitais 
e remotos de atendimen-
to, como internet e mobile  
banking.

As contas de consumo 
(água, energia, telefone etc.) 
e carnês com vencimento em 
9 de julho poderão ser pagos, 
sem acréscimo, no próximo 
dia útil, na segunda-feira (12). 
Normalmente, os tributos já 
vêm com datas ajustadas ao 
calendário de feriados nacio-
nais, estaduais e municipais.

Já os boletos bancários de 
clientes cadastrados como 
sacados eletrônicos poderão 
ser pagos via Débito Direto 
Autorizado (DDA). (GSP)

Apenas 6% 
da população 
carcerária é 
vacinada 

 A Cerca de 6% da população 
carcerária foi imunizada con-
tra a Covid-19 no estado de 
São Paulo, segundo dados da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária (SAP). De acordo 
com o Depen (Departamento 
Penitenciário Nacional), a po-
pulação prisional é de 218.909 
internos. Sendo que, destes, 
13.130 foram vacinados seguin-
do as faixas etárias estipuladas 
no Plano Estadual de Imuniza-
ção (PNI). O levantamento foi 
feito pelo “R7”.

A população carcerária 
inclui detentos, ou seja, que 
não têm sentença transitada 
em julgado e aguardam julga-
mento, e também presos, que 
já têm uma sentença conde-
natória. A contagem engloba 
Centros de Detenções, Peni-
tenciárias, Casas de Custódia, 
entre outras unidades penais 
do estado.

Dados do Depen, colhidos 
desde março de 2020, regis-
tram que 57 presos morreram 
em decorrência da Covid-19. 
Os dados também apontam 
que 14.128 foram detectados 
com o vírus.  (GSP)

CONTRA A COVIDFOLGA. Por conta do feriado, o funcionamento do transporte público, bancos e comércio pode sofrer alterações

 A Na manhã desta segun-
da-feira (5) o prefeito de São 
Paulo, Ricardo Nunes, anun-
ciou que a Capital vai anteci-
par a vacinação de pessoas de 
40 anos para esta quarta-feira 
(7). A imunização desta faixa 
etária estava prevista para co-
meçar no dia 8 de julho. Nesta 
segunda (5) foi iniciada a va-
cinação do grupo de 41 anos 
ou mais.

Segundo o prefeito, a ante-
cipação será possível porque 
a capital recebeu um nova re-
messa de doses no sábado (3). 
“São Paulo recebeu 130 mil 
doses no sábado, por isso vai 
poder antecipar a vacinação 

Capital antecipa vacinação 
de pessoas com 40 anos 

Na manhã desta segunda-feira (5) foi iniciada a imunização  
do grupo de 41 anos ou mais, com cerca de 132 mil pessoas

IAN FREITAS/PMTS

de 40 anos, que estava previs-
ta pro dia 8, pra quarta-feira”.

Acompanhado do secretá-
rio municipal de saúde, Edson 
Aparecido, o prefeito acom-

Prefeito de SP, Ricardo Nunes, anunciou que a Capital vai antecipar  
a vacinação de pessoas de 40 anos para esta quarta-feira (7)

panhou o início da vacina-
ção de 41 anos no novo Mega 
Posto do Buffet Colonial, na 
zona Sul da cidade. A estima-
da é que 132 mil pessoas se-
jam imunizadas nesse grupo.

Aparecido disse que as no-
vas datas, para a vacinação 
abaixo dos 39 anos, será de-
cidida em reunião na tarde 
desta segunda.

PARA SE VACINAR. 
Para vacinar-se, é necessário 
apresentar um comprovante 
de residência na capital, jun-
tamente com os documentos 
pessoais, preferencialmente 
CPF e cartão SUS (Sistema 

Único de Saúde).
O comprovante de ende-

reço no município de São 
Paulo pode ser apresentado 
de forma física ou digital. Se 
não houver no próprio nome, 
serão aceitos comprovantes 
em nome do cônjuge, com-

panheiro, pais e filhos, des-
de que apresentado também 
um documento que com-
prove o parentesco ou esta-
do civil, como RG, certidão de 
nascimento, certidão de casa-
mento ou escritura de união  
estável. (GSP)

Para se vacinar 
é necessário 
apresentar um 
comprovante 
de residência 
na Capital, 
juntamente com 
os documentos 
pessoais

São Vicente 
cadastra 
pessoas  
para xepa 

 A A Secretaria de Saúde (Se-
sau) de São Vicente, no litoral 
sul de São Paulo, começou na 
manhã desta segunda-feira (5) 
a cadastrar pessoas com ida-
des a partir de 32 anos para re-
ceber as doses remanescentes 
da vacina contra a Covid-19, a 
famosa xepa.

As doses que sobram ao 
final do expediente nos pos-
tos de vacinação serão destina-
das a esses públicos para evi-
tar que sejam desperdiçadas, 
já que os frascos abertos têm 
que ser utilizados em curto 
período.

Nas unidades de saúde, o 
cadastramento deve ser fei-
to presencialmente, com a 
apresentação de documentos 
como RG e comprovante de re-
sidência nominal. Para a xepa 
das vacinas do Brisamar Sho-
pping, é necessário fazer o ca-
dastro pelo site do empreen-
dimento.

Nos dois casos, é funda-
mental que o munícipe este-
ja com o cadastro feito no site 
Vacina Já.

Após a inscrição, ao final do 
dia, servidores vão entrar em 
contato, por telefone, com as 
pessoas que fizeram cadastro, 
para que elas se dirijam até o 
posto de vacinação para rece-
ber a dose.

No caso do cadastramento 
pelo link, para a xepa do Brisa-
mar, é necessário que os mes-
mos documentos indicados 
no formulário sejam apresen-
tados no momento da vacina-
ção: RG, CPF e comprovante de 
residência nominal. (GSP) 

A PARTIR DE 32 ANOS 

 A Um motorista de ônibus 
de 42 anos foi preso depois 
de atropelar de propósito um 
motociclista em uma avenida 
de Mogi das Cruzes. O caso foi 
registrado na tarde de sexta-
-feira, mas foi divulgado nes-
ta segunda (5). O suspeito 
responderá por tentativa de 
homicídio. O estado de saúde 
da vítima não foi divulgado.

O guarda municipal que 
atendeu a ocorrência, na ave-
nida Lourenço de Souza Fran-
co, relatou à Polícia Civil que 
quando a GCM chegou ao 
local o motociclista já havia 
sido retirado debaixo do ôni-
bus e aguardava a chegada do 
Corpo de Bombeiros e Servi-
ço de Atendimento Médico 
de Urgência (Samu). A GCM 
informou que a vítima foi en-
caminhada ao Hospital Luzia 
de Pinho Melo.

No depoimento à polícia, 

Motorista é preso por atropelar 
motociclista de propósito

Ocorrência foi registrada na av. Lourenço de Souza Franco, em 
Mogi das Cruzes; vítima teve os braços esmagados no acidente

REPRODUÇÃO/CIEMP

o motorista do ônibus con-
tou que o motociclista de 25 
anos foi fechado por um car-
ro na frente do ônibus e que 
isso fez com que a motoci-
cleta fosse parar na frente do 

coletivo.
Segundo o motorista, o 

motociclista acabou sendo 
atropelado e arrastado por 
alguns metros na avenida. A 
GCM, porém, apresentou à 

Polícia Civil um DVD com as 
imagens do momento do aci-
dente que foi flagrado por câ-
meras da Ciemp. De acordo 
com a Polícia Civil, nas ima-
gens é possível ver o ônibus 
à direita da via em uma faixa 
de sentido único.

O vídeo mostra ainda o 
motociclista passar à esquer-
da do ônibus e bater sua mão 
direita contra o coletivo. Nes-
se momento, ele é surpreen-
dido pelo motorista do ôni-
bus, que joga o ônibus para 
cima da vítima, invadindo 
por completo a faixa da es-
querda e assim derrubando 
e arrastando o motociclista.

O motociclista foi socorri-
do em estado grave e levado 
ao Hospital Luzia de Pinho 
Melo. Na unidade, ele pas-
sou por cirurgia, já que teve 
os músculos do braço esma-
gados pelo coletivo.

Em nota enviada ao “R7”, 
a EMTU disse que o motoris-
ta foi “afastado pela empresa 
e está sujeito às sanções pre-
vistas na legislação, inclusi-
ve demissão por justa causa”.  
(GSP)

Pacientes 
esperam por 
leitos de UTI 

 A Taboão da Serra tem 
quatro pessoas internadas 
em estado grave na UPA 
Akira Tada aguardando va-
gas em leitos de UTI do Es-
tado. Esses pacientes foram 
inseridos na Central de Re-
gulação de Ofertas de Ser-
viços de Saúde (Cross). Os 
dados constam no boletim 
epidemiológico atualizado 
pela prefeitura, às 19h de 
domingo (4). 

A UPA Akira Tada, refe-
rência no atendimento de 
pacientes da Covid-19, até 
o fechamento do boletim, 
estava com 24 pacientes in-
ternados, sendo 17 em lei-
tos de enfermaria, sete na 
emergência, destes dois in-
tubados.

A taxa de ocupação 
de leitos covid em Ta-
boão da Serra é de 37%.  
(GSP e Portal O Taboanense)

Aplicação das 
doses será 
realizada nas 
unidades de saúde 
e no Brisamar 
Shopping
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AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da  Universidade Estadual  de Campinas-UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE-HC nº 495/2021, Processo 15P-5245/2019 Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00364, do tipo 
menor preço unitário por item, destinado a Registro de Preços de CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO 
EXTRACORPÓREA - ECMO, COM COMODATO GRATUITO DE SISTEMA PARA OXIGENAÇÃO POR 
MEMBRANA EXTRACORPÓREA, de acordo com o discriminado no Anexo I. O  prazo de entrega  das propostas 
eletrônicas será  até o dia 20/07/2021 às 09:30  horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página 
virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da 
BEC/SP e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2021 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
Inicio: 05/07/2021 - Encerramento: 05/08/2021 - Horário: 09h. Abertura: 05/08/2021 
- Horário: 09h. Tipo: Maior valor unitário. Objeto: Alienação de bens públicos imóveis 
no município de Viradouro. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima es-
pecifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima apra-
zados. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, Fornecerá cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de 
Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante 
apresentação de mídia para gravação, das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 ho-
ras às 17:00 horas de Segunda Feira à Sexta feira ou através do site http://viradouro.
sp.gov.br/licitacoes/. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis 
através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 05 de julho de 2021.
Gabriel Perrone

Diretora da Divisão Municipal de Licitação, Compras e Almoxarifado em Substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Início: 05/07/2021 - Encerramento: 20/07/2021 - Horário: 09h00. Abertura da 
Sessão: 20/07/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.
gov.br (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Global. Objeto: 
Aquisição de persianas para a Secretaria Municipal de Educação de Viradouro com 
serviço de instalação. Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público 
aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especificado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A 
cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://
www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. 
Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do site: 
www.viradouro.dioe.com.br. 

Viradouro/SP, 05 de julho de 2021. 
Gabriel Perrone

Diretor da Divisão Municipal de Licitação, Compras e Almoxarifado em Substituição

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC nº 00492/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00355, Processo 
15P-12059/2021, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de LUVAS PARA 
PROCEDIMENTO EM LÁTEX, de acordo com o discriminado no Anexo I.   
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/07/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será 
no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas

RETI-RATI DO EDITAL Nº 80/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2.021

OBJETO: Face ao Memorando nº 141/2021-
RNMS, da Secretaria de Saúde, referente ao 
Pregão Eletrônico nº 39/2.021, que objetiva o 
Registro de preços para aquisição de materiais 
e insumos destinados aos pacientes que são 
atendidos através de determinação judicial, e 
para suprir a demanda de novos processos que 
iniciam no decorrer do ano - Secretaria Munici-
pal de Saúde, fi ca alterado o referido Edital. Em 
razão da retifi cação altera-se a data da abertura 
para: 20/07/2.021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br / 
licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital e sua Re-
tifi cação poderão ser lidos naquela Seção e re-
tirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 05/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO nº. 311/2021 - TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2021 - EDITAL nº. 014/2021

OBJETO: Execução, sob o regime empreitada por preço global das obras e serviços de Recapea-
mento Asfáltico.
TOTAL: R$ 246.104,13.
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: O Prefeito Municipal de NOVA LUZITÂNIA, 
usando das atribuições que lhes são conferidas HOMOLOGA o procedimento licitatório, e ADJUDI-
CA o objeto da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2021, tipo menor preço global, a empresa PÉROLA 
CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ n.º 37.354.382/0001-61, conforme classificação constante da 
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES. Nova 
Luzitânia(SP), 25 de junho de 2021 – MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 038/2021
Licitação nº 049/2021
Objeto: Aquisição de veículos, Zero Km através de convenio da Agemcamp, para a 
Guarda Civil Municipal de Sumaré. 
Licitação Tipo: Menor preço por item. 
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 20/07/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicita-
ção ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 
das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 05 DE JULHO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 043/2021
Licitação nº 054/2021
Objeto: Registro de preços  para aquisição parcelada de materiais básicos elétricos. 
Licitação Tipo: Menor valor  por item. 
Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 21/07/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicita-
ção ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 
das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 05 DE JULHO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 049/2021 - Processo nº 200/2021-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 049/2021 – Oferta de Compra 
Nº 270101000012021OC00037 - Processo nº 200/2021-DG/MP, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, com vista à obtenção adequadas condições de salubridade e 
higiene, para o imóvel em Brasília (DF).
Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual que estejam 
registrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, que atuem em atividade 
econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos, 
tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no 
referido Cadastro e que, em cumprimento ao artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, sejam considerados, nos termos da lei, 
microempresas ou empresas de pequeno porte.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos 
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br; e, www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br. A 
sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 21/07/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 06/07/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 05 de julho de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 117/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021 - EDITAL Nº 55/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 20 de julho de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada “Licitação Diferenciada – Modo 
Exclusivo” aberta através do Edital nº 55/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS CONSISTENTES EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULOS 
LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência 
– Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço 
Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do 
e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 05 de julho de 2021. LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 013/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação das 
instalações elétricas da escola municipal Cenobe-
lino de Barros Serra (av. da Saudade, 3719, vl. 
Santa Cruz), conforme planilhas orçamentárias, 
cronograma � sico � nanceiro, e memorial descri-
tivo anexo ao edital – Sec. Mun. Educação.  Valor 
estimado: R$ 946.421,44 – Prazo de execução: 
240 dias - Data Limite para recebimento dos en-
velopes contendo a habilitação e a proposta: 29/
julho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 30/julho/2021 às 
08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e con-
tratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.
action 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 016/2021

Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação das 
instalações elétricas da escola municipal Sylvia 
Purita (rua Joaquim Antonio Figueiredo, 50 – Solo 
Sagrado), conforme planilhas orçamentárias, 
cronograma � sico � nanceiro, e memorial descri-
tivo anexo ao edital – Sec. Mun. Educação.  Valor 
estimado: R$ 379.007,73 – Prazo de execução: 
180 dias - Data Limite para recebimento dos en-
velopes contendo a habilitação e a proposta: 30/
julho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão pública 
de abertura dos envelopes: 02/agosto/2021 às 
08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e con-
tratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.
action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra 
aberto na Supervisão de Licitação o seguinte processo:

(Republicação, devido à Retificação de Edital)
PROCESSO Nº 031/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando 
a “Ampliação da primeira camada e de instalação da primeira etapa 
da segunda camada do Aterro Sanitário do Município de Socorro/SP”, 
através de recursos oriundos do contrato FEHIDRO nº 091/2021, firma-
do entre o Município de Socorro e o FEHIDRO – Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos, conforme especificações descritas no anexo III – Ter-
mo de Referência/Memorial Descritivo do Edital. Tipo: MENOR PREÇO 
GLOBAL. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, 
Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 min do dia 28/07/2021, e reunião 
de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 07/07/2021 à 
22/07/2021. Período de Cadastramento: 07/07/2021 à 23/07/2021. Socorro, 
02 de julho de 2021.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas or-
çamentárias, e plantas necessárias serão disponibilizados no site www.
socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à Su-
pervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 
17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, 
ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

DESPACHO REVOGATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO no 324/2020
PROCESSO DE COMPRAS no 604/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para modernização do sistema de ar 
condicionado do Theatro Dom Pedro II.
ANDRÉ ALMEIDA MORAIS, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, considerando a supremacia da Administração Pública na condução e 
encerramento dos processos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor 
do art. 49, caput, da Lei Federal no 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal, e pelas razões expostas nos autos, DECIDE REVOGAR o certame licitatório objeto do 
Pregão Eletrônico no 324/2020 (Proc. de Compras no 604/2020).

Secretaria Municipal de Administração, 27 de maio de 2021
ANDRÉ ALMEIDA MORAIS 

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Na publicação do dia 02/07/2021 onde se lê: PREGÃO 
(PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2021 - 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 27/2021 - OBJETO: FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS... Leia-se: PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N° 15/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 27/2021 - OBJETO: 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS... : PREGÃO (PRESENCIAL) 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 
25/2021 - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS...

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO
DA PPP DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADOS DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS (RSU) NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP
A Prefeitura do Município de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços 
Públicos, torna público que, em atendimento ao disposto no art. 39, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, e ao Decreto Municipal nº 17.827/2012 comunica a todos os 
interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do Projeto 
de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) destinada à celebração de 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, pelo prazo de 30 (trinta) anos, para a 
prestação DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADOS DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS (RSU) NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, com valor de 
investimento estimado de R$ 939.986.000,00 (novecentos e trinta e nove milhões, 
novecentos e oitenta e seis mil reais), bem como para obter contribuições e 
sugestões em relação ao referido Projeto, observado o seguinte:
Considerando que a Portaria n.º 03, de 13 de março de 2020, determinou a 
suspensão, por prazo indeterminado, de eventos de massa (grandes eventos), 
em razão da pandemia de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);e
Considerando que, em razão do mesmo motivo, o Decreto Municipal nº 20.771, 
de 17 de março de 2020, determinou a suspensão e cancelamento de eventos 
públicos não essenciais por órgãos municipais de administração pública direta e 
indireta, estimulando a realização de reuniões virtuais.
A AUDIÊNCIA PÚBLICA ocorrerá no dia 23 de julho de 2021, das 10h às 12h e 
será realizada de forma remota ou virtual, por meio da rede mundial de 
computadores (internet).
A participação é aberta a todos, observada a necessidade de registro, que se dará 
por meio de solicitação de inscrição através do encaminhamento do formulário 
constante no regulamento para o e-mail: limpezapublica@campinas.sp.gov.br. 
Os participantes devidamente cadastrados receberão, via o e-mail, o link para 
conexão e participação da AUDIÊNCIA PÚBLICA.
A participação se realizará na forma estabelecida no Regulamento da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, disponível no site www.campinas.sp.gov.br.
Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Serviços Públicos 
pelo e-mail: limpezapublica@campinas.sp.gov.br.
Todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, estão convidados a participar 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA, inclusive para fornecer seus comentários e 
contribuições ao Projeto.

ERNESTO DIMAS PAULELLA
Secretário Municipal de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0033/21
PROCESSO Nº 2021199043
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00068
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Aquisição de 23 (vinte e três) viaturas de Auto Comando (AC), destinadas às Unidades Operacionais do 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 21/07/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 185/2021 

Processo Administrativo no 108313/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de sepultamento assistencial, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 655.897,50 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e 
sete reais e cinquenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de julho de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de julho de 2021 às 8 horas e 30 minutos. INÍCIO DA 
DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 de julho de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de produtos para limpeza predial e higiene pessoal do Serviço Municipal de 
Transportes Coletivos de Araras pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrições contidas no Anexo I – 
Termo de Referência deste edital. Recursos: Próprios. Tipo/Critério de Julgamento: Menor preço unitário 
por item. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 20/07/2021 às 09h00. RETIRADA DO 
EDITAL: O Edital com condições de participação, especifi cações e demais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na Rua Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras - SP, das 
8h00min às11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo site https://www.smtca.sp.gov.br/category/
pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. Araras, 06 de julho de 2021. 

Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0034/21
PROCESSO Nº 2021199044
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00070
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para futuras aquisições de 30 (trinta) 
viaturas operacionais (VO), tipo “pick-up” 4x4 cabine dupla, destinadas à manutenção das atividades 
desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 23/07/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021, 
TIPO MELHOR TÉCNICA E PREÇO, para a contratação de serviços técnicos de assessoria e 
consultoria especializada em avaliação, formulação, adequação e revisão da regulação urbanística 
municipal. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 06 de agosto 
de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão, 
Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 05 de julho 
de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 042/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais curativos, no 
dia 19 de julho de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 05 de julho 
de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC nº 12/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 19/10/09.904 
(SEIPMC.2021.00034994-91) -Interessado Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Execução de obras de construção de cobertura de quadra de esportes da 
EMEF Padre Melico Cândico Barbosa - Campinas/SP- Recebimento das 
Propostas: das 08h do dia 02/08/21 às 09h do dia 03/08/21 -Abertura das 
Propostas: a partir das 09h do dia 03/08/21 -Início da Disputa de Preços:a partir 
das 10h do dia 03/08/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 06/07/21, nos 
portais eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 05 de julho de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2021
PROCESSO n° 25.830/2021 - OC: 822400801002021OC00147
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO – COM COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP/COOPERATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06 DE JULHO DE 
2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE JULHO DE 2021 - HORÁRIO: 
09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, 
pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.
br

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2/2021 - PROCESSO Nº 200.603/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços Billing – leitura de medidores 
e impressão simultânea de faturas.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a neces-
sidade de análise e possíveis alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão 
eletrônica prevista para o dia 08 de julho de 2021, às 08 horas. Mogi das Cruzes, em 
05 de julho de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

RETI-RATI DO EDITAL Nº 081/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

Face a um lapso na contagem de prazo para 
abertura do certame em decorrência do feriado 
civil de 09 de julho (Lei Estadual 9.497 de 05 de 
março de 1997), em relação ao Pregão Eletrô-
nico nº 44/2021, que objetiva o Registro de pre-
ços para aquisição de cavalete em chapa me-
tálica para controle de trânsito a ser utilizados 
nos serviços executados pelo Departamento 
de Obras e Projetos – Secretaria Municipal de 
Obras, pelo período de 12 (doze) meses, con-
forme especifi cações do Anexo I, resta o Edital 
supra devidamente RETIFICADO. Isto posto, 
altera-se a data da abertura da sessão pública 
para o dia 20/07/2021 às 08:00 horas. Melhores 
informações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jar-
dim Morumbi, Birigui/SP ou pelos e-mails: enio.
licitacao@birigui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.
sp.gov.br. O Edital e sua retifi cação poderão ser 
lidos naquela Divisão e retirado gratuitamente 
no site www.birigui.sp.gov.br., Leandro Maffeis 
Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 05/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 
PROCESSO N° 1434/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte e 
disposição final de resíduos sólidos do lodo e do material retirado no Tratamento Preliminar e 
Elevatória 3 da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho, ETE de Água Vermelha, 
ETE de Santa Eudóxia e também do material sobrenadante da Estação de Tratamento de Água 
(ETA) Vila Pureza, para aterro sanitário devidamente aprovado e licenciado por órgão competente 
(CETESB), pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e seus anexos. O edital na 
íntegra estará à disposição dos interessados e poderá ser examinado, pelos sites www.bb.com.br 
e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 20/07/2021 
e início da sessão de disputa às 10h do dia 20/07/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 05 de julho de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
• PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 - DESERTO 

O Município de Cajuru comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico 
13/2021, com o objeto: Registro de preços para aquisição de insumos odontológicos, 
cuja abertura ocorreu no dia 05/07/2021 às 09h00min, não houve empresas interessadas 
no procedimento licitatório, sendo o mesmo declarado em licitação deserta. Demais 
informações na Prefeitura Municipal, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, 
no telefone 16-3667-9903 ou através do e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 05 de julho de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

• EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE PREGÃO AS EMPRESAS 
VENCEDORAS DO PREGÃO 45/2020 

Modalidade: Pregão 45/2020 - Registro de Preços. Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de material de construção. Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-
SP. Contratadas: Pedreira Serrana Ltda, Barrufi ni Serraria Materiais para Construção 
ME, Maderca Materiais de Construção Cajuru Ltda, Jose Guedes da Freiria Coelho 
Materiais ME, Jacoli Materiais para Construção Ltda. Dotação: Acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fi scal vigente ao Pregão 45/2020: 07.
01.00.15.452.5001.2043.33.90.30. Fundamento: Com base no artigo 65 §8º da Lei 
Federal nº 8.666/93. Assinatura: 05/07/2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 06/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 
e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 
4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 06/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE TIRAS 
REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS”, em face da Adjudicação do Pregoeira com as empresas: 
PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 01.371.480/0001-60, 
no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais); EMPÓRIO SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E 
NUTRICIONAIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 08.913.676/0001-88, no valor de R$ 100.800,00 
(cem mil e oitocentos reais). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do 
Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emis-
são das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/
ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do 
setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus 
respectivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços n.º 06/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de julho de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal
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A4gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2021 

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da  Universidade Estadual  de Campinas-UNICAMP o Pregão Eletrônico 
PE-HC nº 495/2021, Processo 15P-5245/2019 Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00364, do tipo 
menor preço unitário por item, destinado a Registro de Preços de CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO 
EXTRACORPÓREA - ECMO, COM COMODATO GRATUITO DE SISTEMA PARA OXIGENAÇÃO POR 
MEMBRANA EXTRACORPÓREA, de acordo com o discriminado no Anexo I. O  prazo de entrega  das propostas 
eletrônicas será  até o dia 20/07/2021 às 09:30  horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página 
virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da 
BEC/SP e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de  Clínicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2021 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
Inicio: 05/07/2021 - Encerramento: 05/08/2021 - Horário: 09h. Abertura: 05/08/2021 
- Horário: 09h. Tipo: Maior valor unitário. Objeto: Alienação de bens públicos imóveis 
no município de Viradouro. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro 
torna público aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima es-
pecifi cado, cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima apra-
zados. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro, Fornecerá cópia 
digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de 
Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante 
apresentação de mídia para gravação, das 07:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 ho-
ras às 17:00 horas de Segunda Feira à Sexta feira ou através do site http://viradouro.
sp.gov.br/licitacoes/. Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis 
através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 05 de julho de 2021.
Gabriel Perrone

Diretora da Divisão Municipal de Licitação, Compras e Almoxarifado em Substituição

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
Início: 05/07/2021 - Encerramento: 20/07/2021 - Horário: 09h00. Abertura da 
Sessão: 20/07/2021 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.
gov.br (http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Global. Objeto: 
Aquisição de persianas para a Secretaria Municipal de Educação de Viradouro com 
serviço de instalação. Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público 
aos licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especificado, 
cujo encerramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A 
cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://
www.viradouro.sp.gov.br/ ou através do e-mail pregão.viradouro@gmail.com. 
Demais publicações referentes ao certame estarão disponíveis através do site: 
www.viradouro.dioe.com.br. 

Viradouro/SP, 05 de julho de 2021. 
Gabriel Perrone

Diretor da Divisão Municipal de Licitação, Compras e Almoxarifado em Substituição

AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão 
Eletrônico PE - HC nº 00492/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592021OC00355, Processo 
15P-12059/2021, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de LUVAS PARA 
PROCEDIMENTO EM LÁTEX, de acordo com o discriminado no Anexo I.   
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/07/2021 às 09:30 horas, sendo que a sessão será 
no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra 
encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas

Hospital de Clínicas

RETI-RATI DO EDITAL Nº 80/2.021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2.021

OBJETO: Face ao Memorando nº 141/2021-
RNMS, da Secretaria de Saúde, referente ao 
Pregão Eletrônico nº 39/2.021, que objetiva o 
Registro de preços para aquisição de materiais 
e insumos destinados aos pacientes que são 
atendidos através de determinação judicial, e 
para suprir a demanda de novos processos que 
iniciam no decorrer do ano - Secretaria Munici-
pal de Saúde, fi ca alterado o referido Edital. Em 
razão da retifi cação altera-se a data da abertura 
para: 20/07/2.021, às 08:00 horas. Melhores in-
formações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos 
na Rua Anhanguera nº 1155, Jardim Morumbi, 
ou e-mail: andreia.pregoeira@birigui.sp.gov.br / 
licitações@birigui.sp.gov.br. O Edital e sua Re-
tifi cação poderão ser lidos naquela Seção e re-
tirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.
br, Leandro Maffeis Milani – Prefeito Municipal. 
Birigui - SP, 05/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO nº. 311/2021 - TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2021 - EDITAL nº. 014/2021

OBJETO: Execução, sob o regime empreitada por preço global das obras e serviços de Recapea-
mento Asfáltico.
TOTAL: R$ 246.104,13.
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: O Prefeito Municipal de NOVA LUZITÂNIA, 
usando das atribuições que lhes são conferidas HOMOLOGA o procedimento licitatório, e ADJUDI-
CA o objeto da TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2021, tipo menor preço global, a empresa PÉROLA 
CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ n.º 37.354.382/0001-61, conforme classificação constante da 
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES. Nova 
Luzitânia(SP), 25 de junho de 2021 – MIGUEL JOSÉ ARAÚJO JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 038/2021
Licitação nº 049/2021
Objeto: Aquisição de veículos, Zero Km através de convenio da Agemcamp, para a 
Guarda Civil Municipal de Sumaré. 
Licitação Tipo: Menor preço por item. 
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 20/07/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicita-
ção ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 
das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 05 DE JULHO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 043/2021
Licitação nº 054/2021
Objeto: Registro de preços  para aquisição parcelada de materiais básicos elétricos. 
Licitação Tipo: Menor valor  por item. 
Regime de Execução: Entrega Parcelada (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 21/07/2021 às 09:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicita-
ção ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 
das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 05 DE JULHO DE 2021
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 049/2021 - Processo nº 200/2021-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 049/2021 – Oferta de Compra 
Nº 270101000012021OC00037 - Processo nº 200/2021-DG/MP, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, com vista à obtenção adequadas condições de salubridade e 
higiene, para o imóvel em Brasília (DF).
Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração Estadual que estejam 
registrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP, que atuem em atividade 
econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos, 
tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no 
referido Cadastro e que, em cumprimento ao artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, sejam considerados, nos termos da lei, 
microempresas ou empresas de pequeno porte.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos 
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br; e, www.mpsp.mp.br e www.e-negociospublicos.com.br. A 
sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 21/07/2021, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 06/07/2021
Comissão Julgadora de Licitações, em 05 de julho de 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 117/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2021 - EDITAL Nº 55/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que no dia 20 de julho de 2021, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sita à Rua 15 de novembro, nº 75, Centro, será realizada “Licitação Diferenciada – Modo 
Exclusivo” aberta através do Edital nº 55/2021 na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS CONSISTENTES EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULOS 
LEVES, MÉDIOS E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência 
– Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados no Paço 
Municipal, à Rua 15 de Novembro, 75, Centro, de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 e das 
13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do 
e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br.

Nova Europa, aos 05 de julho de 2021. LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Prefeito Municipal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 013/2021
Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação das 
instalações elétricas da escola municipal Cenobe-
lino de Barros Serra (av. da Saudade, 3719, vl. 
Santa Cruz), conforme planilhas orçamentárias, 
cronograma � sico � nanceiro, e memorial descri-
tivo anexo ao edital – Sec. Mun. Educação.  Valor 
estimado: R$ 946.421,44 – Prazo de execução: 
240 dias - Data Limite para recebimento dos en-
velopes contendo a habilitação e a proposta: 29/
julho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 30/julho/2021 às 
08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e con-
tratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.
action 

ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 016/2021

Objeto: contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais visando a 
execução da obra de reforma/readequação das 
instalações elétricas da escola municipal Sylvia 
Purita (rua Joaquim Antonio Figueiredo, 50 – Solo 
Sagrado), conforme planilhas orçamentárias, 
cronograma � sico � nanceiro, e memorial descri-
tivo anexo ao edital – Sec. Mun. Educação.  Valor 
estimado: R$ 379.007,73 – Prazo de execução: 
180 dias - Data Limite para recebimento dos en-
velopes contendo a habilitação e a proposta: 30/
julho/2021 às 17:00 horas. Data da sessão pública 
de abertura dos envelopes: 02/agosto/2021 às 
08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e con-
tratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.
action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

O Município de Socorro comunica a todos os interessados que se encontra 
aberto na Supervisão de Licitação o seguinte processo:

(Republicação, devido à Retificação de Edital)
PROCESSO Nº 031/2021/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de obras de engenharia, com fornecimento de materiais, visando 
a “Ampliação da primeira camada e de instalação da primeira etapa 
da segunda camada do Aterro Sanitário do Município de Socorro/SP”, 
através de recursos oriundos do contrato FEHIDRO nº 091/2021, firma-
do entre o Município de Socorro e o FEHIDRO – Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos, conforme especificações descritas no anexo III – Ter-
mo de Referência/Memorial Descritivo do Edital. Tipo: MENOR PREÇO 
GLOBAL. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 – Habilitação, 
Nº 02 – Proposta Comercial, até às 9h 30 min do dia 28/07/2021, e reunião 
de Licitação às 10h. Período de Disponibilização do Edital: 07/07/2021 à 
22/07/2021. Período de Cadastramento: 07/07/2021 à 23/07/2021. Socorro, 
02 de julho de 2021.

O Edital completo, memoriais descritivos, cronogramas, planilhas or-
çamentárias, e plantas necessárias serão disponibilizados no site www.
socorro.sp.gov.br e maiores informações poderão ser obtidas junto à Su-
pervisão de Licitação do Município de Socorro, pessoalmente, das 8:30 as 
17:00 horas, na Avenida José Maria de Faria, 71, salto, Socorro, São Paulo, 
ou pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, 
domingos, feriados e pontos facultativos. 

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro - SP
www.socorro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3855-9610 - e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br

DESPACHO REVOGATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO no 324/2020
PROCESSO DE COMPRAS no 604/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para modernização do sistema de ar 
condicionado do Theatro Dom Pedro II.
ANDRÉ ALMEIDA MORAIS, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, considerando a supremacia da Administração Pública na condução e 
encerramento dos processos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor 
do art. 49, caput, da Lei Federal no 8.666/93 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal, e pelas razões expostas nos autos, DECIDE REVOGAR o certame licitatório objeto do 
Pregão Eletrônico no 324/2020 (Proc. de Compras no 604/2020).

Secretaria Municipal de Administração, 27 de maio de 2021
ANDRÉ ALMEIDA MORAIS 

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
Na publicação do dia 02/07/2021 onde se lê: PREGÃO 
(PRESENCIAL) PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2021 - 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 27/2021 - OBJETO: FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS... Leia-se: PREGÃO (PRESENCIAL) PARA REGISTRO 
DE PREÇOS N° 15/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 27/2021 - OBJETO: 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS... : PREGÃO (PRESENCIAL) 
PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 
25/2021 - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS...

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO
DA PPP DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADOS DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS (RSU) NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP
A Prefeitura do Município de Campinas, por meio da Secretaria de Serviços 
Públicos, torna público que, em atendimento ao disposto no art. 39, da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, e ao Decreto Municipal nº 17.827/2012 comunica a todos os 
interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do Projeto 
de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) destinada à celebração de 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, pelo prazo de 30 (trinta) anos, para a 
prestação DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADOS DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS (RSU) NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, com valor de 
investimento estimado de R$ 939.986.000,00 (novecentos e trinta e nove milhões, 
novecentos e oitenta e seis mil reais), bem como para obter contribuições e 
sugestões em relação ao referido Projeto, observado o seguinte:
Considerando que a Portaria n.º 03, de 13 de março de 2020, determinou a 
suspensão, por prazo indeterminado, de eventos de massa (grandes eventos), 
em razão da pandemia de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);e
Considerando que, em razão do mesmo motivo, o Decreto Municipal nº 20.771, 
de 17 de março de 2020, determinou a suspensão e cancelamento de eventos 
públicos não essenciais por órgãos municipais de administração pública direta e 
indireta, estimulando a realização de reuniões virtuais.
A AUDIÊNCIA PÚBLICA ocorrerá no dia 23 de julho de 2021, das 10h às 12h e 
será realizada de forma remota ou virtual, por meio da rede mundial de 
computadores (internet).
A participação é aberta a todos, observada a necessidade de registro, que se dará 
por meio de solicitação de inscrição através do encaminhamento do formulário 
constante no regulamento para o e-mail: limpezapublica@campinas.sp.gov.br. 
Os participantes devidamente cadastrados receberão, via o e-mail, o link para 
conexão e participação da AUDIÊNCIA PÚBLICA.
A participação se realizará na forma estabelecida no Regulamento da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, disponível no site www.campinas.sp.gov.br.
Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Serviços Públicos 
pelo e-mail: limpezapublica@campinas.sp.gov.br.
Todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, estão convidados a participar 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA, inclusive para fornecer seus comentários e 
contribuições ao Projeto.

ERNESTO DIMAS PAULELLA
Secretário Municipal de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0033/21
PROCESSO Nº 2021199043
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00068
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Aquisição de 23 (vinte e três) viaturas de Auto Comando (AC), destinadas às Unidades Operacionais do 
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 21/07/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 185/2021 

Processo Administrativo no 108313/2021
LICITAÇÃO DESTINADA A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CONFORME LEI 
COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR No 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014.
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de sepultamento assistencial, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 655.897,50 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e 
sete reais e cinquenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de julho de 2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de julho de 2021 às 8 horas e 30 minutos. INÍCIO DA 
DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 de julho de 2021 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de julho de 2021.
André Almeida Morais

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de produtos para limpeza predial e higiene pessoal do Serviço Municipal de 
Transportes Coletivos de Araras pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrições contidas no Anexo I – 
Termo de Referência deste edital. Recursos: Próprios. Tipo/Critério de Julgamento: Menor preço unitário 
por item. Prazo de Execução: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 20/07/2021 às 09h00. RETIRADA DO 
EDITAL: O Edital com condições de participação, especifi cações e demais informações estará à disposição dos 
interessados para conhecimento e retirada na Rua Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras - SP, das 
8h00min às11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo site https://www.smtca.sp.gov.br/category/
pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. Araras, 06 de julho de 2021. 

Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/0034/21
PROCESSO Nº 2021199044
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012021OC00070
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à 
Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para futuras aquisições de 30 (trinta) 
viaturas operacionais (VO), tipo “pick-up” 4x4 cabine dupla, destinadas à manutenção das atividades 
desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 23/07/21, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br, 
www.e-negociospublicos.com.br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 
horas, pelos tels: (11) 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Ten Cel PM Alexandre Merlin
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021, 
TIPO MELHOR TÉCNICA E PREÇO, para a contratação de serviços técnicos de assessoria e 
consultoria especializada em avaliação, formulação, adequação e revisão da regulação urbanística 
municipal. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no 
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 06 de agosto 
de 2021, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão, 
Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 05 de julho 
de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 042/2021, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais curativos, no 
dia 19 de julho de 2021, às 09:30 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos 
interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 05 de julho 
de 2021. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC nº 12/2021 - Eletrônico - Processo Administrativo: 19/10/09.904 
(SEIPMC.2021.00034994-91) -Interessado Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Execução de obras de construção de cobertura de quadra de esportes da 
EMEF Padre Melico Cândico Barbosa - Campinas/SP- Recebimento das 
Propostas: das 08h do dia 02/08/21 às 09h do dia 03/08/21 -Abertura das 
Propostas: a partir das 09h do dia 03/08/21 -Início da Disputa de Preços:a partir 
das 10h do dia 03/08/21 -Disponibilidade do Edital: a partir de 06/07/21, nos 
portais eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. 
Esclarecimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 05 de julho de 2021
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2021
PROCESSO n° 25.830/2021 - OC: 822400801002021OC00147
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO – COM COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP/COOPERATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06 DE JULHO DE 
2021.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20 DE JULHO DE 2021 - HORÁRIO: 
09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
O edital completo poderá ser retirado pelo site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.
br. Informações na Comissão Permanente - COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, 
pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.
br

ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA 
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2/2021 - PROCESSO Nº 200.603/2021

OBJETO: Contratação de empresa para serviços Billing – leitura de medidores 
e impressão simultânea de faturas.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr. 
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido a neces-
sidade de análise e possíveis alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão 
eletrônica prevista para o dia 08 de julho de 2021, às 08 horas. Mogi das Cruzes, em 
05 de julho de 2021. JOÃO JORGE DA COSTA – Diretor Geral.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE

RETI-RATI DO EDITAL Nº 081/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021

Face a um lapso na contagem de prazo para 
abertura do certame em decorrência do feriado 
civil de 09 de julho (Lei Estadual 9.497 de 05 de 
março de 1997), em relação ao Pregão Eletrô-
nico nº 44/2021, que objetiva o Registro de pre-
ços para aquisição de cavalete em chapa me-
tálica para controle de trânsito a ser utilizados 
nos serviços executados pelo Departamento 
de Obras e Projetos – Secretaria Municipal de 
Obras, pelo período de 12 (doze) meses, con-
forme especifi cações do Anexo I, resta o Edital 
supra devidamente RETIFICADO. Isto posto, 
altera-se a data da abertura da sessão pública 
para o dia 20/07/2021 às 08:00 horas. Melhores 
informações poderão ser obtidas junto à Divisão 
de Compras, Licitações e Gestão de Contratos, 
na Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jar-
dim Morumbi, Birigui/SP ou pelos e-mails: enio.
licitacao@birigui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.
sp.gov.br. O Edital e sua retifi cação poderão ser 
lidos naquela Divisão e retirado gratuitamente 
no site www.birigui.sp.gov.br., Leandro Maffeis 
Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 05/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BIRIGUI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 
PROCESSO N° 1434/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de coleta, transporte e 
disposição final de resíduos sólidos do lodo e do material retirado no Tratamento Preliminar e 
Elevatória 3 da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho, ETE de Água Vermelha, 
ETE de Santa Eudóxia e também do material sobrenadante da Estação de Tratamento de Água 
(ETA) Vila Pureza, para aterro sanitário devidamente aprovado e licenciado por órgão competente 
(CETESB), pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital e seus anexos. O edital na 
íntegra estará à disposição dos interessados e poderá ser examinado, pelos sites www.bb.com.br 
e www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 09h do dia 20/07/2021 
e início da sessão de disputa às 10h do dia 20/07/2021 (horário de Brasília).

São Carlos, 05 de julho de 2021.
Setor de Contratos e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
• PREGÃO ELETRÔNICO 13/2021 - DESERTO 

O Município de Cajuru comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico 
13/2021, com o objeto: Registro de preços para aquisição de insumos odontológicos, 
cuja abertura ocorreu no dia 05/07/2021 às 09h00min, não houve empresas interessadas 
no procedimento licitatório, sendo o mesmo declarado em licitação deserta. Demais 
informações na Prefeitura Municipal, no Largo São Bento nº 985, Centro, nesta cidade, 
no telefone 16-3667-9903 ou através do e-mail licitacao@cajuru.sp.gov.br;

Cajuru, 05 de julho de 2021. Alex Moretini - Prefeito Municipal

• EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE PREGÃO AS EMPRESAS 
VENCEDORAS DO PREGÃO 45/2020 

Modalidade: Pregão 45/2020 - Registro de Preços. Objeto: Registro de preços para 
fornecimento de material de construção. Contratante: Prefeitura Municipal de Cajuru-
SP. Contratadas: Pedreira Serrana Ltda, Barrufi ni Serraria Materiais para Construção 
ME, Maderca Materiais de Construção Cajuru Ltda, Jose Guedes da Freiria Coelho 
Materiais ME, Jacoli Materiais para Construção Ltda. Dotação: Acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fi scal vigente ao Pregão 45/2020: 07.
01.00.15.452.5001.2043.33.90.30. Fundamento: Com base no artigo 65 §8º da Lei 
Federal nº 8.666/93. Assinatura: 05/07/2021.

Alex Moretini - Prefeito Municipal

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
“Processo Licitatório do Pregão Presencial para Registro de Preços N.º 06/2021”

HOMOLOGAÇÃO
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n.º 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente com o Inciso VI do Artigo 43 da Lei Federal n.º 
8.666, de 21.06.1993 e suas alterações, com a Lei Complementar Federal n.º 123, de 14-12-2006 
e suas alterações e com os Decretos Municipais n.º 1.805, de 01.04.2008, 1.852, de 07.07.2008 e 
4.013 de 27.04.2018, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 06/2021, que tem por objeto “AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE TIRAS 
REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS”, em face da Adjudicação do Pregoeira com as empresas: 
PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 01.371.480/0001-60, 
no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais); EMPÓRIO SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E 
NUTRICIONAIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 08.913.676/0001-88, no valor de R$ 100.800,00 
(cem mil e oitocentos reais). Ante as competências a mim conferidas, AUTORIZO à assinatura do 
Contrato e despesas decorrentes, observadas as normas legais e regulamentadas, bem como a emis-
são das Autorizações de Fornecimentos/Ordens de Serviços e das respectivas Notas de Empenho e/
ou Sub-Empenhos conforme Artigo 61 da Lei Federal n.° 4.320, de 17-03-1964. Ao responsável do 
setor competente para as devidas providências sequenciais necessárias.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficam as empresas acima devidamente convocadas para em até 03 (três) dias úteis assinarem seus 
respectivos contratos, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Presencial para Registro de Pre-
ços n.º 06/2021. 
Publica-se.

Buritama – SP, 05 de julho de 2021.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

A5gazetasp.com.br
Terça-feira, 6 De julho De 2021 Brasil + Mundo

 A O Partido Novo decidiu 
apoiar formalmente o impea-
chment do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), em razão, 
sobretudo, de seu desempenha 
no combate à pandemia da Co-
vid-19. “Na avaliação do Novo, 
alguns dos crimes cometidos 
são omissões e péssimas ações 
na gestão da pandemia, desca-
so com a aquisição das vacinas 
e possível prevaricação em de-
núncia de esquema de corrup-
ção na compra do imunizante 
Covaxin”, diz nota divulgada 
pelo partido, após deliberação 
tomada pelo seu diretório na-
cional nesta segunda-feira (5).

Segundo o presidente do 
partido, Eduardo Ribeiro, as re-
centes suspeitas com relação 
à compra de vacinas pesaram 
na decisão.

“Não bastasse o descaso 
com a compra das vacinas, 
surge então a suspeita de um 
grande esquema de corrupção, 
o que é completamente inacei-
tável”, diz Ribeiro. Outros pon-
tos destacados pela legenda 
são a possível interferência do Segundo o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, as recentes suspeitas levaram à decisão do partido

 DIVULGAÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

Partido Novo decide apoiar 
impeachment de Bolsonaro 

presidente Jair Bolsonaro em 
investigações da Polícia Fede-
ral, como denunciou o ex-mi-
nistro Sergio Moro.

“Além dos crimes relacio-
nados à pandemia, Bolsonaro 
também agiu para interferir 
na Polícia Federal, Ministério 
da Justiça e Abin”, diz nota do 
partido. A bancada federal do 
Novo tem oito integrantes, 
mas parte dos deputados tem 
resistência ao apoio ao impea-
chment. Já o diretório nacional 
tem tendência maior de fazer 
oposição a Bolsonaro.

No site da Gazeta é possí-
vel acessar na íntegra a nota do 
partido. (Folhapress)

Rio vacina 
pessoas com 
40 a 42 nesta 
semana 

 A A cidade do Rio de Janeiro 
deve vacinar toda a população 
com 40 anos ou mais até o fim 
desta semana. Segundo o ca-
lendário divulgado pela Secre-
taria Municipal de Saúde, hoje 
(6) é a vez dos homens com 42 
anos. Na segunda (5) as mulhe-
res desta mesma idade toma-
ram a imunização. 

Na quarta-feira (7), serão 
imunizados pessoas com 41 
anos, sendo as mulheres pela 
manhã e os homens à tarde.

Na quinta-feira (8), os pos-
tos vacinam mulheres com 40 
anos. Na sexta (9), serão os ho-
mens desta idade. No sábado 
(10), será realizada a repesca-
gem para todos aqueles que 
perderam sua data no calen-
dário de vacinação.

Na próxima semana, serão 
as pessoas com 37 a 39 anos, 
seguindo o calendário: mulhe-
res com 39 anos (dia 12), ho-
mens com 39 (dia 13), mulhe-
res com 38 (dia 14), homens 
com 38 (dia 15), mulheres com 
37 (dia 16) e homens com 37 
(dia 17). Gestantes, lactantes e 
puérperas podem se vacinar 
nos dias 6, 9 e 14. (GSP)

IMUNIZAÇÃO COVID-19

“Não bastasse o 
descaso com a 
compra das vacinas, 
surge então a 
suspeita de um 
grande esquema 
de corrupção”, diz 
Ribeiro 

CORONAVÍRUS. O desempenho no combate à pandemia é uma das motivações do anúncio do partido

 A Após mais de dois meses 
sem reajuste, o preço do die-
sel nas refinarias da Petrobras 
subirá 3,7% a partir desta terça 
(6). A estatal anunciou ainda 
aumento de 6,3% no preço da 
gasolina. Os reajustes acom-
panham a alta das cotações 
internacionais do petróleo. Se-
gundo a estatal, o litro do óleo 
diesel será vendido por suas 
refinarias a um preço médio 
de R$ 2,81, alta de R$ 0,10. Já a 
gasolina sairá, em média, por 
R$ 2,69, R$ 0,13 a mais do que 
o valor vigente até esta segun-
da (5).

O anúncio ocorre em um 
momento de questionamen-

Petrobras anuncia reajuste 
de 6,3% na gasolina 

Segundo a estatal, o litro do óleo diesel será vendido por suas 
refinarias a um preço médio de R$ 2,81, alta de R$ 0,10
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tos no mercado sobre a políti-
ca de preços da estatal, que co-
meçou a observar prazos mais 
longos antes de decidir por 
mudanças. Na sexta (2), a Ati-
va Investimentos publicou re-
latório apontando defasagem 
de 20% no preço da gasolina.

“Pelo que estamos acom-
panhando, tal reajuste não de-
verá ser dado pela Petrobras 
tão em breve, uma vez que a 
companhia tem esperado in-
tervalos maiores para reajus-
tar os preços”, escreveu o eco-
nomista-chefe da Ativa, Étore 
Sanchez.

Nesta segunda, pouco an-
tes do anúncio da Petrobras, 

Os reajustes acompanham a alta das cotações internacionais do 
petróleo; já o diesel será reajustado pela Petrobras em 3,7% 

a Abicom (Associação Brasilei-
ra dos Importadores de Com-
bustíveis) havia calculado as 
defasagens em 12% na gasoli-
na e 7% no diesel. A entidade 
lembrou que a última mudan-
ça no preço do diesel ocorreu 
há 66 dias. Nesse meio tempo, 
as cotações internacionais do 
petróleo dispararam, levando 
o Brent, referência internacio-
nal negociada em Londres, a 
superar a barreira dos US$ 75 
por barril pela primeira vez 
desde 2018. Na sexta, a cota-
ção estava em US$ 76,17.

“Se não houver o reajuste, 
será uma sinalização muito 
ruim para o mercado”, disse 

antes do anúncio o presiden-
te da entidade, Sérgio Araújo. 
Após o reajuste, diz a Abicom, 
as defasagens cairão para 7% 
na gasolina e 3% no diesel. 
O último reajuste anunciado 
pela empresa foi uma redu-
ção de 2% no preço da gasoli-

na, no dia 11 de junho, quando 
as cotações internacionais já 
vinham em alta. Na ocasião, 
a companhia anunciou tam-
bém aumento de 6% no preço 
do gás de cozinha.

Um dia antes, o jornal Fo-
lha de S.Paulo publicou levan-

tamento feito pelo Ineep (Ins-
tituto de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis) que já indicava que a 
estatal vem evitando repas-
ses imediatos das volatilida-
des externas após a mudança 
no comando da companhia.

Os dados mostram, por 
exemplo, que a empresa dei-
xou de acompanhar um re-
pique nas cotações interna-
cionais no início de maio, 
quando o preço médio prati-
cado em suas refinarias che-
gou a ficar R$ 0,08 por litro 
abaixo do valor de referên-
cia calculado pela ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis). A estatal 
diz que não alterou sua po-
lítica de preços. “A Petrobras 
monitora permanentemente 
o mercado e, a partir de uma 
percepção de realinhamento 
de patamar, seja de câmbio, 
seja de cotações internacio-
nais de petróleo e derivados, 
realiza reajustes de preço”. 
(FP)

 A O que restava do edifício 
que desabou no dia 24 de 
junho, na Flórida, e que dei-
xou pelo menos 24 mortos, 
foi demolido na madruga-
da do último domingo em 
antecipação a uma tempes-
tade tropical, disse a presi-
dente da Câmara Municipal 
de Miami-Dade, Daniella  
Levine.

A demolição foi feita por 
meio de “pequenos explosi-
vos estrategicamente colo-
cados”, informou Levine em 
entrevista.

A maioria do edifício de 
12 andares, das torres de 
Champlain do Sul, desmo-
ronou no meio da noite de 
24 de junho, um dos piores 
desastres urbanos da histó-
ria dos Estados Unidos.

As autoridades receavam 
que o resto do edifício pu-
desse ruir descontrolada-

EUA concluem demolição de 
edifício que desabou na Flórida

A busca das vítimas foi suspensa no sábado (3), em preparação para 
a demolição, enquanto o número de mortos na catástrofe chega a 24
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mente, ameaçando a segu-
rança dos socorristas. Esse 
receio foi agravado pela che-
gada da tempestade tropical 
Elsa, esperada na Florida na 
terça-feira.

A busca das vítimas foi 
suspensa no sábado (3), em 
preparação para a demoli-
ção, enquanto o número de 
mortos na catástrofe chega a 
24 e o de feridos a 121.

“A demolição foi limitada 
ao perímetro imediato do 
edifício”, informou Levine.

“No entanto, há pó e ou-
tras partículas que são con-
sequência inevitável de de-
molições de qualquer tipo, e 
como medida de precaução 
estamos pedindo aos mora-
dores próximos que perma-
neçam em casa”, acrescen-
tou. (GSP e Agência Brasil) 

O que restava 
do edifício que 
desabou no dia 
24 de junho, na 
Flórida, e que 
deixou pelo 
menos 24 mortos, 
foi demolido no 
último domingo, 
em antecipação a 
uma tempestade 
tropical 

 A A cirurgia pela qual o papa 
Francisco passou neste do-
mingo (4) terminou e o pon-
tífice reagiu bem ao procedi-
mento, de acordo com um 
comunicado do diretor da 
Sala de Imprensa da Santa 
Sé, Matteo Bruni. “O Santo 
Padre, internado à tarde no 
Hospital A. Gemelli, foi sub-
metido à noite a uma ope-
ração cirúrgica programada 
para tratar uma estenose di-
verticular do cólon”, infor-
mou Bruni,

Segundo Bruni, o papa 
Franscisco “reagiu bem à 
operação”.

O hospital onde o papa 
Francisco foi operado é um 
extenso hospital e escola de 
medicina administrado por 
católicos e localizado na par-
te norte de Roma. Tradicio-
nalmente a instituição trata 
os papas e uma parte de seu 
10º andar está permanente-

Papa Francisco passa 
por cirurgia e reage bem

mente reservada para eles.
Algumas horas antes da 

cirurgia, o papa realizou sua 
benção de domingo para mi-
lhares de pessoas que esta-
vam na Praça de São Pedro e 
anunciou uma viagem para a 
Eslováquia e para Budapeste 
em setembro.

Francisco sofre de este-
nose diverticular sintomáti-
ca do cólon, uma condição 
em que bolsas em forma de 
saco se projetam da camada 
muscular do cólon, fazendo 
com que se torne estreito. 
Além de causar dor, a con-
dição pode causar distensão 
abdominal, inflamação e di-
ficuldade para evacuar. Fran-
cisco às vezes fica sem fôle-
go porque uma parte de um 
de seus pulmões foi removi-
da após uma doença quan-
do ele era jovem e morava 
na Argentina, sua terra natal.  
(GSP e Agência Brasil)
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A 
Band, em tempos 
passados, teve al-
guns diretores im-
portantes cuidan-
do do seu artístico 

e programação, como Walter 
Clark, Walter Avancini, Rober-
to Talma e Marlene Mattos, 
entre os principais. Profis-
sionais competentes, com 
anos de estrada e aptos a fa-
zer um trabalho que a sua di-
reção esperava, mas acabou 
que nenhum deles conse-
guiu. Depois de um começo 
entusiasmado, todos acaba-
ram desistindo. Porém, agora, 
tudo indica que, com os pés 
no chão, um trabalho mais 
consistente foi colocado em 
prática, melhor estruturado e 
sem a necessidade de resulta-
dos tão imediatos. Por exem-
plo, entre outros movimen-
tos, Fausto Silva só vai estrear 
no começo do ano que vem, a 
exemplo de mais alguns pro-

Brigas internas na Band dutos capazes de fortalecer 
diferentes espaços da sua gra-
de. Há indicativos muito for-
tes, pelo menos boas inten-
ções, que a Band poderá vir a 
se colocar em condições mais 
próximas de Globo, Record e 
SBT, o que será excelente para 
todo o mercado. Isso só não 
irá acontecer se, como em to-
das as outras vezes do passa-
do, a vaidade e lutas internas 
pelo poder voltarem a atrapa-
lhar. Pior é que já existem in-
dícios de algumas.

TV Tudo
Porchat. Nesta terça-feira, às 
22h30, o GNT terá mais uma 
edição inédita do “Que His-
tória É Essa, Porchat?” com 
Vanessa da Mata, Thalita Re-
bouças e Eriberto Leão. Thali-
ta fala sobre o dia em que foi 
organizar uma despedida de 
solteira em um motel e se es-
queceu de convidar um stri-
pper. “Eu juro que não tinha 
pensado nisso”, conta.

Posto de observação. Já de al-

guns dias, os nomes do Zeca 
Camargo e Luciana Dias, dire-
tora de criação, não aparecem 
mais nos créditos dos progra-
mas da Band. A explicação 
oficial é que não existe ne-
nhum projeto pensado para o 
Zeca no momento e, quanto a 
Luciana, o seu departamento 
foi extinto. Agora ela respon-
de pela videografia.

Cuidados . “Aruanas” tem à 
frente nomes como Camila 
Pitanga, Débora Falabella, Taís 
Araújo, entre muitos outros. 
E possui um severo protocolo 
de saúde devido ao momento 
atual. Tanto assim, que elenco 
e equipe são testados a cada 
três dias. 

Regressiva. As gravações da 
segunda temporada da série 
“Aruanas”, do Globoplay, en-
traram na reta final, depois de 
algumas paralisações por cau-
sa da pandemia. Os trabalhos 
serão concluídos no próximo 
dia 20 e a ideia é estrear ainda 
este ano. 

JULIANA COUTINHO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS
17h45, na Rede Globo

Karina sonha com Pedro. Danda-
ra convida seu coral para cantar, 
e Pedro consegue seguir o som 
até o acampamento. Joaquina 
insiste em se aproximar de René. 
Paty sente ciúmes de Duca. Hen-
rique pede que João saia de sua 
barraca para ficar sozinho com 
Bianca, e o menino avisa a Gael. 
Bianca sugere que Karina consi-
dere as investidas de Pedro. Pe-
dro pede para ficar sozinho com 
Karina. Gael percebe a distração 
da filha mais nova durante os 
treinos. Pedro fica intimidado na 
frente de Karina.

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Ana tenta tranquilizar Sofia du-
rante o treino, enquanto Vitó ria 
é  dura com Cecí lia. Laudelino 
aceita ser só cio de Rodrigo em 
outro negó cio. Dora se preocu-
pa ao saber que Marcos pagou 
um anú ncio caro para divulgar 
a agê ncia. Lú cio convida Ana 
para ir ao cinema. Iná  reclama 
de Laudelino para Moema. Cris 
flagra Jonas no restaurante com 
Â ngela e acaba esquecendo Tia-
go em uma á rea de recreaç ã o do 
shopping. Lorena avisa que Tiago 
está  no shopping e Lourenç o 
corre para buscá -lo.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Rede Globo

Júlia celebra a recuperação de Téo, 
que voltou a andar sem muletas. A 
Consulesa deixa claro para Nanico 
e Ermelinda que não pode haver 
envolvimento entre eles. Hugo 
conversa com Dominique sobre a 
possibilidade de Helena descobrir 
que Luna e Fiona são as mesmas 
pessoas. Alexia aconselha Kyra 
a contar toda a verdade sobre o 
Programa de Proteção para Rafael. 
Hugo conta a Helena que Luna está 
viva, mas percebe que a mulher já 
sabia. 

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

Maria pede para a boneca Laura 
aparecer como menina para que 
Bárbara acredite que é uma boneca 
e não uma humana. Juca tenta bei-
jar Bia, mas acaba levando um tapa 
no rosto. Bia pede desculpa, mas 
diz que não rolou clima além de 
amizade entre eles. Juca pergunta 
se ela nunca beijou. Bia diz que não, 
mas que não está a fi m de aprender 
neste momento. Marian estranha 
toda a história de Carmen, que 
pediu para ela se passar por fi lha 
de Gabriela. Bárbara avisa que teve 
várias profi ssões – de veterinária 
a professora – e que seu marido 
está a caminho. O marido dela vai 
ao orfanato e reencontra Bárbara. 

Os dois vão embora num carro 
conversível. 

GÊNESIS
21h00, na RecordTV

Bachir é surpreendido pela destreza 
de Hanna. Lia se emociona com a 
revelação de Yarin. Abimeleque faz 
uma aliança com Isaque. Labão 
chora diante de Lia. Dez anos 
depois, Jacó discute com Esaú. Jacó 
fi ca desconfortável com as palavras 
de Isaque. Isaque e Rebeca se 
decepcionam com Esaú. Lia e Jacó 
sonham com um amor.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

José Alfredo afi rma a Maria Marta 
que não vai se separar de Ísis. 
Cláudio avisa a Ísis da recepção de 
abertura do novo restaurante. Cora 
pede a Vicente que a convide para 
a inauguração do novo restaurante. 
Jairo descobre que Cora pode se 
tornar milionária. Antoninho e Re-
ginaldo se reconhecem dos tempos 
de garimpo. Merival afi rma a José 
Alfredo que ele pode ser desmora-
lizado, caso a acusação de Maurílio 
seja descoberta. Chega o resultado 
do exame de DNA. Fernando ouve 
Cristina e Elivaldo falando sobre a 
reunião com José Alfredo e avisa 
a Cora. Maria Marta se lembra de 
quando pediu para Silviano guardar 
o diamante rosa em casa.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
É hora de assumir o 
leme da sua vida e 

colocar toda a sua energia para 
fi nalizar as tarefas do trabalho e 
as obrigações. O campo amoroso 
promete. Se está solteiro (a) uma 
amizade colorida pode vingar.

TOURO. 
Hoje tudo indica que 
você estará mais fl exí-
vel, aberto a mudanças 

e disposto a se fazer as pazes com 
desafetos. Bom momento para a 
saúde com grande chance de cura. 
Vai estar esbanjando charme.

GÊMEOS. 
Nesta terça pode não 
conseguir se expressar 
com clareza nem mos-

trar tudo o que é capaz de realizar. 
Por isso, não é indicado fazer 
nenhuma entrevista de emprego 
ou reunião importante.

CÂNCER. 
O momento de abrir os 
braços e receber o que 
é dado ou oferecido 

a você. Não fi que questionando 
que as coisas.  Hoje poderá con-
tar com um sexto sentido afi ado. 
Na vida afetiva muita confusão.

LEÃO. 
O dia pode ser ótimo 
para cuidar do corpo e 

da beleza. Os astros avisam que 
você precisará aprender a coope-
rar, trabalhar junto com o parcei-
ro (a) para superar problemas na 
relação. Ambição em alta.

VIRGEM. 
Período ótimo para 
fazer um balanço fi nan-
ceiro e cortar gastos. 

Podem rolar aborrecimentos do 
trabalho e a ansiedades fi nancei-
ras e falta de autoconfi ança pode 
prejudicar a saúde.

LIBRA. 
A fase está favorável 
para fazer uma cirur-
gia, caso precise. No 

amor,  se estiver livre, tende a se 
interessar por alguém com quem 
tenha coisas em comum, e esse 
lance tem chances de vingar.

ESCORPIÃO. 
A sua intuição que 
deve te guiar hoje. O 
momento pede que 

você se deixe levar, pois pode 
conseguir ótimos resultados. Cli-
ma irá esquentar no sexo e será 
até difícil lidar com tanto desejo.

SAGITÁRIO. 
Hoje o clima promete 
ser leve, de cura e 

restauração. Não é o momento 
começar coisas novas, como 
iniciar uma poupança ou um em-
preendimento. Um contatinho de 
longe tem tudo para fi car sério.

CAPRICÓRNIO. 
Dia é perfeito para 
arregaçar as mangas 
e colocar tudo em 

ordem, sem deixar nada para 
depois. Os astros indicam que 
corre o risco de perder dinheiro e 
enfrentar perrengues fi nanceiros. 

AQUÁRIO. 
Se precisar fazer algum 
procedimento cirúrgico 
o momento é favorável, 

pois o processo de cicatrização 
tende a ser mais rápido. Hoje você 
pode fi car mais individualista, 
sério e frio com as pessoas.

PEIXES. 
O momento é ideal para 
termine todas as suas 
pendências, seja em 

casa ou no trabalho, para evitar 
problemas no futuro.  Risco de 
deixar sentimentos ruins te domi-
narem e prejudicarem sua saúde. 

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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A 
Band, em tempos 
passados, teve al-
guns diretores im-
portantes cuidan-
do do seu artístico 

e programação, como Walter 
Clark, Walter Avancini, Rober-
to Talma e Marlene Mattos, 
entre os principais. Profis-
sionais competentes, com 
anos de estrada e aptos a fa-
zer um trabalho que a sua di-
reção esperava, mas acabou 
que nenhum deles conse-
guiu. Depois de um começo 
entusiasmado, todos acaba-
ram desistindo. Porém, agora, 
tudo indica que, com os pés 
no chão, um trabalho mais 
consistente foi colocado em 
prática, melhor estruturado e 
sem a necessidade de resulta-
dos tão imediatos. Por exem-
plo, entre outros movimen-
tos, Fausto Silva só vai estrear 
no começo do ano que vem, a 
exemplo de mais alguns pro-

Brigas internas na Band dutos capazes de fortalecer 
diferentes espaços da sua gra-
de. Há indicativos muito for-
tes, pelo menos boas inten-
ções, que a Band poderá vir a 
se colocar em condições mais 
próximas de Globo, Record e 
SBT, o que será excelente para 
todo o mercado. Isso só não 
irá acontecer se, como em to-
das as outras vezes do passa-
do, a vaidade e lutas internas 
pelo poder voltarem a atrapa-
lhar. Pior é que já existem in-
dícios de algumas.

TV Tudo
Porchat. Nesta terça-feira, às 
22h30, o GNT terá mais uma 
edição inédita do “Que His-
tória É Essa, Porchat?” com 
Vanessa da Mata, Thalita Re-
bouças e Eriberto Leão. Thali-
ta fala sobre o dia em que foi 
organizar uma despedida de 
solteira em um motel e se es-
queceu de convidar um stri-
pper. “Eu juro que não tinha 
pensado nisso”, conta.

Posto de observação. Já de al-

guns dias, os nomes do Zeca 
Camargo e Luciana Dias, dire-
tora de criação, não aparecem 
mais nos créditos dos progra-
mas da Band. A explicação 
oficial é que não existe ne-
nhum projeto pensado para o 
Zeca no momento e, quanto a 
Luciana, o seu departamento 
foi extinto. Agora ela respon-
de pela videografia.

Cuidados . “Aruanas” tem à 
frente nomes como Camila 
Pitanga, Débora Falabella, Taís 
Araújo, entre muitos outros. 
E possui um severo protocolo 
de saúde devido ao momento 
atual. Tanto assim, que elenco 
e equipe são testados a cada 
três dias. 

Regressiva. As gravações da 
segunda temporada da série 
“Aruanas”, do Globoplay, en-
traram na reta final, depois de 
algumas paralisações por cau-
sa da pandemia. Os trabalhos 
serão concluídos no próximo 
dia 20 e a ideia é estrear ainda 
este ano. 

JULIANA COUTINHO

HORÓSCOPO

MALHAÇÃO SONHOS
17h45, na Rede Globo

Karina sonha com Pedro. Danda-
ra convida seu coral para cantar, 
e Pedro consegue seguir o som 
até o acampamento. Joaquina 
insiste em se aproximar de René. 
Paty sente ciúmes de Duca. Hen-
rique pede que João saia de sua 
barraca para ficar sozinho com 
Bianca, e o menino avisa a Gael. 
Bianca sugere que Karina consi-
dere as investidas de Pedro. Pe-
dro pede para ficar sozinho com 
Karina. Gael percebe a distração 
da filha mais nova durante os 
treinos. Pedro fica intimidado na 
frente de Karina.

A VIDA DA GENTE
18h20, na Rede Globo

Ana tenta tranquilizar Sofia du-
rante o treino, enquanto Vitó ria 
é  dura com Cecí lia. Laudelino 
aceita ser só cio de Rodrigo em 
outro negó cio. Dora se preocu-
pa ao saber que Marcos pagou 
um anú ncio caro para divulgar 
a agê ncia. Lú cio convida Ana 
para ir ao cinema. Iná  reclama 
de Laudelino para Moema. Cris 
flagra Jonas no restaurante com 
Â ngela e acaba esquecendo Tia-
go em uma á rea de recreaç ã o do 
shopping. Lorena avisa que Tiago 
está  no shopping e Lourenç o 
corre para buscá -lo.

RESUMO DAS NOVELAS

SALVE-SE QUEM PUDER
19h30, na Rede Globo

Júlia celebra a recuperação de Téo, 
que voltou a andar sem muletas. A 
Consulesa deixa claro para Nanico 
e Ermelinda que não pode haver 
envolvimento entre eles. Hugo 
conversa com Dominique sobre a 
possibilidade de Helena descobrir 
que Luna e Fiona são as mesmas 
pessoas. Alexia aconselha Kyra 
a contar toda a verdade sobre o 
Programa de Proteção para Rafael. 
Hugo conta a Helena que Luna está 
viva, mas percebe que a mulher já 
sabia. 

CHIQUITITAS
20h50, no SBT

Maria pede para a boneca Laura 
aparecer como menina para que 
Bárbara acredite que é uma boneca 
e não uma humana. Juca tenta bei-
jar Bia, mas acaba levando um tapa 
no rosto. Bia pede desculpa, mas 
diz que não rolou clima além de 
amizade entre eles. Juca pergunta 
se ela nunca beijou. Bia diz que não, 
mas que não está a fi m de aprender 
neste momento. Marian estranha 
toda a história de Carmen, que 
pediu para ela se passar por fi lha 
de Gabriela. Bárbara avisa que teve 
várias profi ssões – de veterinária 
a professora – e que seu marido 
está a caminho. O marido dela vai 
ao orfanato e reencontra Bárbara. 

Os dois vão embora num carro 
conversível. 

GÊNESIS
21h00, na RecordTV

Bachir é surpreendido pela destreza 
de Hanna. Lia se emociona com a 
revelação de Yarin. Abimeleque faz 
uma aliança com Isaque. Labão 
chora diante de Lia. Dez anos 
depois, Jacó discute com Esaú. Jacó 
fi ca desconfortável com as palavras 
de Isaque. Isaque e Rebeca se 
decepcionam com Esaú. Lia e Jacó 
sonham com um amor.

IMPÉRIO
21h20, na Rede Globo

José Alfredo afi rma a Maria Marta 
que não vai se separar de Ísis. 
Cláudio avisa a Ísis da recepção de 
abertura do novo restaurante. Cora 
pede a Vicente que a convide para 
a inauguração do novo restaurante. 
Jairo descobre que Cora pode se 
tornar milionária. Antoninho e Re-
ginaldo se reconhecem dos tempos 
de garimpo. Merival afi rma a José 
Alfredo que ele pode ser desmora-
lizado, caso a acusação de Maurílio 
seja descoberta. Chega o resultado 
do exame de DNA. Fernando ouve 
Cristina e Elivaldo falando sobre a 
reunião com José Alfredo e avisa 
a Cora. Maria Marta se lembra de 
quando pediu para Silviano guardar 
o diamante rosa em casa.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
É hora de assumir o 
leme da sua vida e 

colocar toda a sua energia para 
fi nalizar as tarefas do trabalho e 
as obrigações. O campo amoroso 
promete. Se está solteiro (a) uma 
amizade colorida pode vingar.

TOURO. 
Hoje tudo indica que 
você estará mais fl exí-
vel, aberto a mudanças 

e disposto a se fazer as pazes com 
desafetos. Bom momento para a 
saúde com grande chance de cura. 
Vai estar esbanjando charme.

GÊMEOS. 
Nesta terça pode não 
conseguir se expressar 
com clareza nem mos-

trar tudo o que é capaz de realizar. 
Por isso, não é indicado fazer 
nenhuma entrevista de emprego 
ou reunião importante.

CÂNCER. 
O momento de abrir os 
braços e receber o que 
é dado ou oferecido 

a você. Não fi que questionando 
que as coisas.  Hoje poderá con-
tar com um sexto sentido afi ado. 
Na vida afetiva muita confusão.

LEÃO. 
O dia pode ser ótimo 
para cuidar do corpo e 

da beleza. Os astros avisam que 
você precisará aprender a coope-
rar, trabalhar junto com o parcei-
ro (a) para superar problemas na 
relação. Ambição em alta.

VIRGEM. 
Período ótimo para 
fazer um balanço fi nan-
ceiro e cortar gastos. 

Podem rolar aborrecimentos do 
trabalho e a ansiedades fi nancei-
ras e falta de autoconfi ança pode 
prejudicar a saúde.

LIBRA. 
A fase está favorável 
para fazer uma cirur-
gia, caso precise. No 

amor,  se estiver livre, tende a se 
interessar por alguém com quem 
tenha coisas em comum, e esse 
lance tem chances de vingar.

ESCORPIÃO. 
A sua intuição que 
deve te guiar hoje. O 
momento pede que 

você se deixe levar, pois pode 
conseguir ótimos resultados. Cli-
ma irá esquentar no sexo e será 
até difícil lidar com tanto desejo.

SAGITÁRIO. 
Hoje o clima promete 
ser leve, de cura e 

restauração. Não é o momento 
começar coisas novas, como 
iniciar uma poupança ou um em-
preendimento. Um contatinho de 
longe tem tudo para fi car sério.

CAPRICÓRNIO. 
Dia é perfeito para 
arregaçar as mangas 
e colocar tudo em 

ordem, sem deixar nada para 
depois. Os astros indicam que 
corre o risco de perder dinheiro e 
enfrentar perrengues fi nanceiros. 

AQUÁRIO. 
Se precisar fazer algum 
procedimento cirúrgico 
o momento é favorável, 

pois o processo de cicatrização 
tende a ser mais rápido. Hoje você 
pode fi car mais individualista, 
sério e frio com as pessoas.

PEIXES. 
O momento é ideal para 
termine todas as suas 
pendências, seja em 

casa ou no trabalho, para evitar 
problemas no futuro.  Risco de 
deixar sentimentos ruins te domi-
narem e prejudicarem sua saúde. 

Anuncie: 
11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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ção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei Nº 8.212/91. 
Abaixo demonstraremos o valor correspondente as contribuições sociais usufruídas:

Contribuição Patronal
Assistência Social R$ 227.294,55
Educação R$ 292.108,06
Total R$ 519.402,61

NOTA 24 - FORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
As ações de assistência social desenvolvidas pela Associação Obras Sociais Santa Cruz 
- AOSSC tem por objetivo: promover assistência em caráter permanente na medida de 
suas posses, às pessoas em situação de vulnerabilidade social em especial à infância, a 
adolescência, aos idosos e à família. A Associação tem as seguintes filiais: Recanto Nossa 
Senhora de Lourdes, Centro de Educação Infantil Don Guanella e Centro para Crianças e 
Adolescentes Santa Terezinha. OBJETIVO GERAL DA ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS 
SANTA CRUZ: A Associação presta serviços permanentes e sem qualquer discriminação 
da clientela, não fazendo distinção de sexo, raça, cor, idioma, condição social, religiosa, 
política, orientação sexual ou de outra natureza entre seus beneficiados. INFRAESTRU-
TURA: Salas de aulas de oficinas pedagógicas, atendimento ambulatorial, refeitórios, ba-
nheiros, salas de escritório. PÚBLICO ALVO: Beneficiários, em situação de vulnerabilidade 
social, como crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 17 anos e suas respectivas 
famílias. Também crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência intelectual e 
crianças de 0 a 3 anos.
NÚMERO DE BENEFICIADOS: 576
NÚMERO DE ATENDIMENTOS: 576
RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS:
• Coordenação Pedagógica, pedagoga especializada, psicóloga, psicopedagoga, assis-
tente social, instrutor de informática, instrutor ensino profissionalizante, assistente admi-
nistrativo, cozinheira, faxineiro, porteiro, auxiliar de enfermagem,  auxiliar de manutenção 
e serviços, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, professor de educação infantil, 
diretor, assistente de cozinha, atendente de berçário, assistente técnico administrativo, 
orientadora sócio educativa, auxiliar operacional, gerente de serviço, contador e assisten-
te contábil, auxiliar contábil

RECURSOS FINANCEIROS PARA AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R$ 
2.588.262,04 - CCA E NAIS
NOTA 25 - ORIGEM DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS
A origem dos recursos para consecução de suas finalidades advém dos convênios com a 
Prefeitura de São Paulo e doações de pessoas físicas e jurídicas.
NOTA 26 - RESULTADO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS (INDICADORES)
Dados qualitativos e quantitativos: PROGRAMA/PROJETO E/OU SERVIÇO: Núcleo de 
Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência II. DESCRIÇÃO DA AÇÃO: 
Ações de desenvolvimento da linguagem, estabelecendo formas de comunicação mais 
adequada às necessidades individuais (verbal/não verbal, com/sem apoio gestual). De-
senvolver o pensamento sensório-motor, bem como desenvolver o desenvolvimento das 
habilidades cognitivas, sociais, emocionais e adaptativas. PÚBLICO ALVO: Crianças, ado-
lescentes de 07 a 14 anos encaminhados pelos CRAS e CREAS. QUANTITATIVO: 60. 
PROGRAMA/PROJETO E/OU SERVIÇO: Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pes-
soas com Deficiência III. DESCRIÇÃO DA AÇÃO: Ações de desenvolvimento da lingua-
gem, estabelecendo formas de comunicação mais adequada as necessidades individuais 
(verbal/não verbal, com/sem apoio gestual). Desenvolver o pensamento sensório-motor, 
bem como desenvolver o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, emocionais 
e adaptativas. PÚBLICO ALVO: Adolescentes e jovens a partir de 15 anos encaminhados 
pelos CRAS E CREAS. QUANTITATIVO: 60. PROGRAMA/PROJETO E/OU SERVIÇO: 
Programa sócio educativo com objetivo de assegurar os direitos sócio assistenciais 
- Centro para Crianças e Adolescentes. DESCRIÇÃO DA AÇÃO: Ações que contemple 
o processo de socialização e convivência, a partir dos interesses demandas e potencialida-
des desta faixa etária, assegurando-lhes o direito de brincar, ampliando as trocas culturais 
e de lazer. PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e onze meses de 
idade em situação de vulnerabilidade e risco social. QUANTITATIVO: 60
EDUCAÇÃO
NOTA 27 - OBRIGAÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA FINS DE CEBAS
Conforme determinação legal a Entidade já procedeu ao recadastramento no Ministério 
da Educação, pelo site no SISCEBAS (http://cebas.mec.gov.br/). A entidade mantém tam-
bém seu cadastro atualizado no EDUCACENSO (Dados do Censo Escolar da Educação 
Básica). Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção 
ou proteção nas Políticas Públicas de Educação conforme (Plano Nacional de Educação - 
PNE) e a Lei de Diretrizes e Bases (Lei Nº 9.394/96). Em atendimento no artigo 13 da Lei 
Nº 12.101/09 alterada pelo 12.868/13 e o artigo 32 do Decreto de Nº 8.242/14 para manu-
tenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) a Entidade 
cumpriu as diretrizes e metas, conforme quadro abaixo:

Educação Básica Nº Alunos Valor R$
Educação Infantil - CEI 207 897.460,86

A Entidade atende de forma gratuita 207 alunos, tendo o custo da assistência social repre-
sentado pelo valor acima.
NOTA 28 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO
PROGRAMA/PROJETO E/OU SERVIÇO: Programa Enriquecimento Curricular - AEC - 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO: Favorecer o desenvolvimento das potencialidades, habilidades e 
competências do atendido, e o ganho da autonomia, independência e respeito trabalhando 
as atividades da vida diária. PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens e adultos 
com deficiência intelectual. N° DE ATENDIDOS: 85
PROGRAMA/PROJETO E/OU SERVIÇO: Iniciação ao Mundo do Trabalho - IMT - DES-
CRIÇÃO DA AÇÃO: Favorecer o desenvolvimento das potencialidades, habilidades e com-
petências do atendido, e o ganho da autonomia, independência e respeito trabalhando as 
atividades da vida diária. PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens e adultos com 
deficiência intelectual. N° DE ATENDIDOS: 104
PROGRAMA/PROJETO E/OU SERVIÇO: Centro de Educação Infantil Don Guanella - 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO: Proporcionar o desenvolvimento integral da criança nos aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando ações com a família e a comunida-
de. PÚBLICO ALVO: Crianças de 01 a 03 anos de idade. N° DE ATENDIDOS: 207 crianças
NOTA 29 - REAPRESENTAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES
Os valores correspondentes relativo ao balanço patrimonial de do exercício de 2019, origi-
nalmente apresentado nas demonstrações financeiras do exercício, está sendo reapresen-
tado em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa (IAS 8) 
e Retificação de Erro e CPC 26(R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis (IAS 1).

2019 reapresentado 2019
Passivo Circulante
Atividade de Educação
Banco conta movimento - sem restrição 11.927,64 11.928,64
Banco conta movimento - com restrição 238.366.76 243.323,46
Aplicações financeiras - sem restrição 3.647,03 3.790,67
Aplicações financeiras - com restrição - 288,79
Atividade de Assistência Social
Banco conta movimento - com restrição 47.658,73 47.694,63
Aplicações financeiras - com restrição 279.809.67 291.786,27
Patrimônio líquido
Superávit do Período de 2019 269.873,20 287.275,83

São Paulo, 31 de dezembro de 2020
Odacir Lazaretti

Presidente
Associação Obras Sociais Santa Cruz - CPF 717.434.560-34

Osvaldo de Souza Neto
Contador - CRC/SP 1SP264313/O-4 - CPF 255.897.568-47

SRS. ASSOCIADOS: Submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço geral e as Demonstrações Financeiras em Reais findos 31 de Dezembro do exercício de 2020 e 2019, demonstrando os fatos relevantes do período. A Diretoria permanece á sua disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias. A Diretoria São Paulo, 31 de Dezembro de 2020.
Balanço patrimonial exercício findo em 31 de dezembro - Em reais

     Reapresentado
    dez/20 dez/19 dez/19
Ativo 11.668.060,61 14.066.716,25 14.084.118,88
Circulante 5.885.214,07 4.741.250,32 4.758.652,95
 Caixa e equivalentes de caixa 1.537.516,77 1.266.458,52 1.283.861,15
  Atividade de Educação 663.661,64 718.390,88 723.781,01
   Caixa/Fundo fixo 2.258,13 2.258,13 2.258,13
   Banco conta movimento - sem restrição 11.926,16 11.927,64 11.928,64
   Banco conta movimento - com restrição 259.482,95 238.366,76 243.323,46
   Aplicações financeiras - sem restrição - 3.647,03 3.790,67
   Aplicações financeiras - com restrição - - 288,79
   Banco conta poupança - com restrição 389.994,40 462.191,32 462.191,32
  Atividade de Assistência Social 873.855,13 548.067,64 560.080,14
   Caixa/Fundo fixo 1.206,22 2.473,91 2.473,91
   Banco conta movimento - sem restrição 43.158,27 69.683,71 69.683,71
   Banco conta movimento - com restrição 391.619,80 47.658,73 47.694,63
   Aplicações financeiras - sem restrição - - -
   Aplicações financeiras - com restrição 283.961,67 279.809,67 291.786,27
   Aplicações financeiras a prazo - - -
   Banco conta poupança - com restrição 153.909,17 148.441,62 148.441,62
 Clientes e outros recebíveis 4.347.697,30 3.474.791,80 3.474.791,80
  Atividade de Assistência Social - - -
   Aplicações financeiras a prazo - - -
 Outros ativos circulantes 4.347.697,30 3.474.791,80 3.474.791,80
  Atividade de Educação 2.144.706,95 2.655.089,29 2.655.089,29
   Subvenção a receber - com restrição 2.022.488,08 2.552.572,78 2.552.572,78
   Adiantamentos a empregados 121.116,26 99.664,07 99.664,07
   Adiantamento a fornecedores - 1.033,13 1.033,13
   Depósitos judicias - - -
   Despesas antecipadas 741,05 1.457,75 1.457,75
   Estoques 361,56 361,56 361,56
  Atividade de Assistência Social 2.202.990,35 819.702,51 819.702,51
   Subvenção a receber - com restrição 2.164.451,81 771.157,92 771.157,92
   Adiantamentos a empregados 36.463,24 48.544,59 48.544,59
   Despesas antecipadas 2.075,30 - -
Não circulante 5.782.846,54 9.325.465,93 9.325.465,93
 Realizável a longo prazo 3.759.136,84 7.129.871,56 7.129.871,56
  Atividade de Educação 2.274.208,20 4.541.609,52 4.541.609,52
   Subvenção a receber - com restrição 2.274.208,20 4.541.609,52 4.541.609,52
  Atividade de Assistência Social 1.484.928,64 2.588.262,04 2.588.262,04
   Subvenção a receber - com restrição 1.484.928,64 2.588.262,04 2.588.262,04
 Imobilizado 2.023.709,70 2.195.594,37 2.195.594,37
  Atividade de Educação 993.446,00 689.850,61 689.850,61
   Benfeitorias em áreas de terceiros 967.300,00 482.950,00 482.950,00
   Veículos 90.840,02 45.420,01 45.420,01
   Utensílios de enfermaria 1.096,48 1.096,48 1.096,48
   Computadores e periféricos 116.134,17 116.134,17 116.134,17
   Máquinas e equipamentos 10.230,15 10.230,15 10.230,15
   Ferramentas e utensílios 12.247,28 12.247,28 12.247,28
   Instrumentos musicais 2.287,05 2.287,06 2.287,06
   Móveis e utensílios - mobiliário em geral 259.178,06 253.674,41 253.674,41
   Móveis e utensílios - audiovisual - - -
   Objetos para selaria 8.480,94 8.480,94 8.480,94
   Brinquedos 569,00 569,00 569,00
   Trator - implementos agrícolas 25.717,89 25.717,89 25.717,89
   (-) Depreciação acumulado (500.635,04) (268.956,78) (268.956,78)
 Imobilizado
  Atividade de Assistência Social 953.519,77 1.428.999,83 1.428.999,83
   Benfeitorias em áreas de terceiros 1.003.378,45 1.486.328,45 1.486.328,45
   Instalações - - -
   Veículos 35.623,70 81.043,71 81.043,71
   Moveis e utensílios - mobiliário em geral 113.882,58 113.882,58 113.882,58
   Computadores e periféricos 36.516,92 36.516,92 36.516,92
   Maquinas e equipamentos 14.712,81 6.779,72 6.779,72
   Instrumentos musicais 6.460,99 6.460,98 6.460,98
   Ferramentas e utensílios 1.564,90 1.564,90 1.564,90
   (-) Depreciação acumulado (258.620,58) (303.577,43) (303.577,43)
 Bens de terceiros 76.743,93 76.743,93 76.743,93
   Móveis e utensílios - mobiliário em geral
    - terceiros 52.140,68 52.140,68 52.140,68
   Computadores e periféricos - terceiros 6.650,00 6.650,00 6.650,00
   Máquinas e equipamentos - terceiros 8.950,58 8.950,58 8.950,58
   Brinquedos - terceiros 7.301,00 7.301,00 7.301,00
   Ferramentas e utensílios - terceiros 1.701,67 1.701,67 1.701,67
 Intangível
  Atividade de Educação - - -
   Licença de uso de software 2.897,00 2.897,00 2.897,00
   (-) Amortização acumulado (2.897,00) (2.897,00) (2.897,00)
Total do ativo 11.668.060,61 14.066.716,25 14.084.118,88

     Reapresentado
    dez/20 dez/19 dez/19
Passivo 11.668.060,61 14.066.716,25 14.084.118,88
Circulante 4.703.834,28 3.495.714,37 3.495.714,37
 Obrigações tributárias, trabalhistas e sociais 241.400,95 393.210,89 393.210,89
  Atividade de Educação 230.910,25 284.581,52 284.581,52
   Obrigações sociais e trabalhistas 11.574,29 169.531,72 169.531,72
   Obrigações tributarias 862,71 4.822,02 4.822,02
   Provisões sociais e trabalhistas 218.473,25 110.227,78 110.227,78
  Atividade de Assistência Social 10.490,70 108.629,37 108.629,37
   Obrigações sociais e trabalhistas - 37.783,02 37.783,02
   Obrigações tributarias 1.494,30 3.802,73 3.802,73
   Provisões sociais e trabalhistas 8.996,40 67.043,62 67.043,62
 Subvenções e assistências governamentais
  a realizar 4.456.391,24 3.039.865,50 3.039.865,50
  Atividade de Educação 3.917.105,50 2.690.458,89 2.690.458,89
   Subvenções a realizar - com restrição 3.917.105,50 2.690.458,89 2.690.458,89
  Atividade de Assistência Social 539.285,74 349.406,61 349.406,61
   Subvenções a realizar - com restrição 539.285,74 349.406,61 349.406,61
 Outras obrigações 6.042,09 62.637,98 62.637,98
  Atividade de Educação - 47.334,25 47.334,25
   Credores - 47.334,25 47.334,25
  Atividade de Assistência Social 6.042,09 15.303,73 15.303,73
   Credores 6.042,09 15.303,73 15.303,73
Não circulante 3.759.136,84 7.129.871,56 7.129.871,56
 Subvenções e assistências governamentais
  a realizar longo prazo 3.759.136,84 7.129.871,56 7.129.871,56
  Atividade de Educação 2.274.208,20 4.541.609,52 4.541.609,52
   Subvenções a realizar - com restrição 2.274.208,20 4.541.609,52 4.541.609,52
  Atividade de Assistência Social 1.484.928,64 2.588.262,04 2.588.262,04
   Subvenções a realizar - com restrição 1.484.928,64 2.588.262,04 2.588.262,04
 Patrimônio social líquido 3.205.089,49 3.441.130,32 3.458.532,95
  Atividade de Educação 77.716,30 432.384,61 437.774,74
   Patrimônio social 257.964,66 870.172,46 870.172,46
   Ajustes de exercícios anteriores 21.650,58 21.650,58 21.650,58
   Ajustes de avaliação patrimonial 146.147,00 204.207,35 204.207,35
   Deficit do exercício (348.045,94) (663.645,78) (658.255,65)
  Atividade de Assistência Social 3.127.373,19 3.008.745,71 3.020.758,21
   Patrimônio social 1.791.027,64 781.705,98 781.705,98
   Ajustes de exercícios anteriores (51.097,47) (51.097,47) (51.097,47)
   Ajustes de avaliação patrimonial 1.275.437,91 1.344.618,22 1.344.618,22
   Superavit do exercício 112.005,11 933.518,98 945.531,48
Total do passivo e patrimônio social líquido 11.668.060,61 14.066.716,25 14.084.118,88

originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para 
saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base 
nas melhores estimativas do risco envolvido. h) Apuração do Resultado do Período: O 
valor do superávit ou déficit é incorporado ao Patrimônio Social e; ainda, o superávit, ou 
parte de que tenha restrição para aplicação, é reconhecido em conta específica do Patri-
mônio Líquido. i) Doações e Subvenções Sem Restrição: As doações e subvenções sem 
restrição recebidas para custeio e investimento são reconhecidas no resultado. Enquanto 
não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da sub-
venção, de contribuição para custeio e investimento, é em conta específica do passivo. A 
receita de subvenção é reconhecida em bases sistemáticas e racionais e confrontada com 
as despesas correspondentes. j) Receita de Locações de Imóveis: A receita de aluguel é 
reconhecida no resultado pelo método linear durante o prazo de locação. Incentivos de ar-
rendamento concedidos são reconhecidos como parte integral da receita total de aluguéis, 
pelo período da locação. A receita de aluguel de propriedades é reconhecida como recursos 
oriundos de fontes patrimoniais (geração de recursos para as atividades fins). k) Renúncia 
Fiscal - Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas: A renúncia fiscal relacionada com a 
atividade é evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse. A 
isenção é um tipo de subvenção governamental. Assim como os tributos são despesas re-
conhecidas na demonstração do resultado, o registro da subvenção governamental que é, 

em essência, uma extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado. 
A imunidade fiscal (CF, art. 150) ocorre de maneira tácita, pela caracterização de entidade 
sem fins lucrativos. Portanto não havendo a obrigação presente pelo alcance da tributação; 
o reconhecimento contábil não é efetuado para os impostos afastados pela imunidade fis-
cal. O reconhecimento contábil ocorre apenas para os impostos e/ou contribuições sociais 
isentos de recolhimentos: i. Contribuição Previdenciária Patronal; ii. COFINS sobre outras 
receitas. l) Gratuidades Concedidas: O benefício concedido como gratuidade por meio da 
prestação de serviços deve ser reconhecido pelo valor efetivamente praticado.
NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 03 (c). (A) Os recursos 
recebidos em decorrência de parceria governamental (subvenção) serão depositados e 
geridos em conta bancária específica, em instituição financeira pública indicada pela admi-
nistração pública, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente 
aplicados em cadernetas de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 
(um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 
aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for 
igual ou inferior a 1 (um) mês. Os rendimentos das aplicações financeiras, quando autoriza-
dos, serão obrigatoriamente aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

NOTA 05 - IMOBILIZADO
A política contábil adotada está apresentada na nota explicativa nº 03 (e). Em 2020, ocorreram a seguintes movimentações de aquisições nos ativos imobilizados.

Em Reais

Imobilizado
Saldo Inicial 
31/12/2019 (+) Adições

(+/-) Transferências 
Entre Contas

(-) Depreciação 
Acumulada (-) Baixas (-) Depreciação

Saldo Final 
31/12/2020

BENS IMÓVEIS 1.692.178,20 1400 0 (350.844,93) 0 (73.744,68) 1.619.833,52
BENFEITORIAS EM ÁREAS DE TERCEIROS 1.676.131,47 1400 0 (342.398,49) 0 (72.054,96) 1.605.476,51
INSTALAÇÕES 16.046,73 0 0 (8.446,44) 0 (1.689,72) 14.357,01
BENS MÓVEIS 426.672,24 13.436,74 0 (408.410,69) (27114,12) (85.862,61) 327.132,25
VEÍCULOS 90.485,55 0 0 (44.654,01) 0 (8.675,84) 81.809,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MOBILIÁRIO EM GERAL 195.875,08 5.503,65 0 (241.284,02) (27114,12) (42.487,99) 131.776,62
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 89.612,94 0 0 (89.706,38) 0 (26.668,23) 62.944,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 16528,93 7933,09 0 (2565,32) 0 (2084,38) 22.377,64
INSTRUMENTOS MUSICAIS 4.834,33 0 0 (4655,60) 0 (741,89) 4.092,44
OBJETOS DE SELARIA 6.020,29 0 0 (3089,09) 0 (628,44) 5.391,85
BRINQUEDOS 123,12 0 0 (550,94) 0 (105,06) 18,06
TRATOR - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 14.525,66 0 0 (14.049,43) 0 (2.857,20) 11.668,46
UTENSÍLIOS DE ENFERMARIA 713,67 0 0 (489,61) 0 (106,8) 606,87
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 7.952,67 0 0 (7.366,29) 0 (1.506,78) 6.445,89
MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO 2.118.850,44 14.836,74 0 (759.255,62) (27114,12) (159.607,29) 1.946.965,77

Os grupos de: Bens Imóveis e Bens Móveis, são demonstrados pelo custo de aquisição 
acrescido da mais valia resultado do custo atribuído (deemed cost), efetuado na oportuni-
dade, em conformidade com a NBC TG 37 - R4 - Adoção Inicial das Normas Internacionais 
de Contabilidade, ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado 
emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, com base em avaliações efetuadas por 
avaliadores independentes, deduzida a subsequente depreciação. a) Revisão da Vida Útil: 
Na alocação do valor depreciável dos itens de ativo imobilizado, a determinação da vida útil 
foi revisada, considerando os seguintes fatores: i. Uso esperado do ativo. O uso é avaliado 
com base na capacidade esperada do ativo ou na produção física; ii. Desgaste e quebra 
física esperada, que depende de fatores operacionais, como, por exemplo, o número de 
turnos para os quais o ativo é utilizado, programas de reparo e manutenção e o cuidado 
e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso; iii. Obsolescência técnica ou comercial 
proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mer-
cado para o produto ou serviço resultante do ativo; iv. Limites legais ou semelhantes no uso 
do ativo, tais como as datas de término dos arrendamentos mercantis relacionados. Não 
houve a necessidade de mudar as estimativas relacionadas às vidas úteis dos ativos imo-
bilizados. b) Teste de Redução ao Valor Recuperável: A entidade avaliou a existência de 
qualquer indicação de que um ativo imobilizado possa estar desvalorizado, não verificando 
tal indicação. Foram observados os seguintes fatores na avaliação: i. Durante o período, 
o valor de mercado do ativo diminuiu sensivelmente mais do que seria esperado como 
resultado da passagem do tempo ou do uso normal. ii. Mudanças significativas com efeito 
adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, 
no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no 
mercado para o qual o ativo é utilizado. iii. O valor contábil dos ativos líquidos da entidade 
é maior do que o valor justo estimado da entidade como um todo (tal estimativa pode ter 
sido feita, por exemplo, em relação ao potencial de venda de parte ou de toda a entidade). 
iv. Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de ativo.
NOTA 06 - PASSIVO CIRCULANTE
Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de 
subvenções a realizar, fornecedores de bens e serviços, obrigações fiscais e emprega-
tícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais e provisões para 
contingências trabalhistas.
NOTA 07 - PROVISÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES (Resolução CFC nº 1.180/09 
NBC TG 25 - R1)
Em atendimento a Resolução CFC Nº 1.180/09, e respaldado por um documento recebido 
da Assessoria Jurídica, constando que a Entidade não possui mais processos trabalhistas.
NOTA 08 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio 
Social, os Ajustes de Avaliação Patrimonial, somado o déficit ocorrido no período.
NOTA 09 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS Resolução CFC Nº 1.305/10 
(NBC TG 07 - R1)
São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, 
e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Pe-
riodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos 
competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. 
Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de 
acordo com suas finalidades. A Entidade recebeu no decorrer do período de 2019, recursos 
do Convênio Público da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Exercício Concedente Nº Convênio
2020 Prefeitura da Cidade de São Paulo 723/DRE-JT/2017-RPP
2020 Prefeitura da Cidade de São Paulo 286/SMADS/2018
2020 Prefeitura da Cidade de São Paulo 189/SMADS/2018
2020 Prefeitura da Cidade de São Paulo 18/EE/2018 - IMT/AEC

Exercício Concedente Nº Termo Fomento
2020 Secretaria de Desenvolvimento Social PROC SEDS 2020/00718
2020 Secretaria de Desenvolvimento Social PROC SEDS 2020/00719

NOTA 10 - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
O grupo de Despesas Gerais e Administrativas é composto de telefone, jornais e revistas, 
viagens, combustível, material de expediente, despesas e manutenções gerais, vestuário, 
medicamento, alimentação, material de higiene e limpeza.
NOTA 11 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
A composição do grupo de Outras Despesas Operacionais é composta por perdas, conta-
bilizados pelos seus valores nominais.
NOTA 12 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
A composição do grupo de Outras Receitas Operacionais é composta por entrada de alu-
guéis eventuais, reversão de estimativas, despesas recuperadas.
NOTA 13 - DO RESULTADO DO PERÍODO
O déficit do período de 2020 será absorvido pelo Patrimônio Social em conformidade com 
as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 
- R1 em especial no item 15, que descreve que o déficit do período deve ser registrado na 
conta do Patrimônio Social.
NOTA 14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC 
Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 
que aprovou a NBC TG 03 - R2 - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elabo-
ração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o INDIRETO.

NOTA 15 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS SEM RESTRIÇÃO
A Entidade recebeu doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas 
no seu Estatuto Social, artigo 33 item II, conforme demonstrativo a seguir:
Exercício Valor Recebido em R$
2020 679.714,96
TOTAL 679.714,96

NOTA 16 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A ENTIDADE é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea ”B” e 
seu parágrafo 4º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
NOTA 17 - FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE
A ENTIDADE é uma associação, sem fins lucrativos e econômicos, regida pelo seu Estatuto 
Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.
NOTA 18 - CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE
A Associação Obras Sociais Santa Cruz - AOSSC, é uma associação sem fins lucrativos e 
econômicos, previsto no artigo 9o. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes 
características: • A Instituição é regida pela Constituição Federal; • A imunidade não pode 
ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional; • Não há o fato gerador (nascimento 
da obrigação tributária); • Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.
NOTA 19 - REQUISITOS PARA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Có-
digo Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os 
requisitos para o gozo da imunidade tributária, esses estão previstos no Estatuto Social da 
Entidade e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escritura-
ção contábil (Demonstrações Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos: a) Não 
distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (art.41 do 
Estatuto Social); b) Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos 
seus objetivos institucionais (art.44 do Estatuto Social); c) Mantêm a escrituração de suas 
receitas e despesas, ingressos e desembolsos e mutações patrimoniais, em livros revesti-
dos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (art.50 do Estatuto Social). d) Não 
remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou título ao conselho 
fiscal, membros, instituidores, benfeitores ou equivalentes. (Art.38 do Estatuto Social).
NOTA 20 - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A ENTIDADE é isenta à incidência das Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força 
da Lei Nº 9.532/97, Lei Nº 11.096/05 e Lei Nº 12.101/09 alterada pela Lei Nº 12.868/13 e 
Decreto 8.242/14.
NOTA 21 - CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO
A Associação Obras Sociais Santa Cruz - AOSSC é uma associação sem fins lucrativos e 
econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei Nº 9.532/97 e artigo 1o. da Lei 
Nº 12.101/09, e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social 
(isenta), no qual usufrui das seguintes características: • A Instituição é regida por legislação 
infraconstitucional; • A Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as 
situações condicionadas em Lei (contrapartida); • Existe o fato gerador (nascimento da obri-
gação tributária), mas a entidades é dispensada de pagar o tributo; • Há o direito (Governo) 
de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.
NOTA 22 - REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
A Associação Obras Sociais Santa Cruz - AOSSC é uma entidade beneficente de assis-
tência social e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei Nº 
12.101/09 cumpriu os seguintes requisitos: ESTATUTÁRIOS • Não remunera, nem con-
cede vantagens ou benefícios a seus diretores eleitos, cooperadores, conselheiros, asso-
ciados, instituidores, benfeitores ou equivalentes, por qualquer forma ou título, em razão 
das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 
constitutivos (Art.38 do Estatuto Social); • Aplica suas receitas, rendas, rendimentos e o 
eventual resultado operacional, integralmente no território nacional, na manutenção e de-
senvolvimento de seus objetivos institucionais, observando-se que os recursos advindos 
dos poderes públicos, estaduais ou municipais, serão aplicados no âmbito de sua origem, 
quando condicionados, ou no caso de haver Filiais a ele vinculadas, no âmbito do Estado 
concessor. (Art.44 do Estatuto Social); • É de fins lucrativos e não distribui resultados, divi-
dendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou 
título. (Art.41 do Estatuto Social); • Atende o princípio da universalidade do atendimento, 
onde não direciona suas atividades exclusivamente para seus associados (as); • No caso 
de dissolução ou extinção da Associação, o patrimônio remanescente será destinado à 
outra congênere, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, de qualquer 
unidade da Federação, ou na falta desta, ao poder público. (Art.47 do Estatuto Social); • 
Consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei 
N°. 8.742/93 (LOAS) e Decreto Nº 6.308/07 (Art.3º do Estatuto Social); OPERACIONAIS 
E CONTÁBEIS - possui certidão com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; • Mantêm sua escrituração contábil 
regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade, em 
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; • Conserva 
em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos 
que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações 
realizados que impliquem modificação da situação patrimonial; • Cumpre as obrigações 
acessórias estabelecidas na legislação tributária; • Elabora as demonstrações contábeis 
e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos 
Conselhos Regionais de Contabilidade.
NOTA 23 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)
Conforme o artigo 29 da Lei Nº 12.101/09 entidade beneficente certificada fará jus à isen-

     Reapresentado
   dez/20 dez/19 dez/19
Receita bruta operacional Educacional
 (art. 33 do Estatuto social) 1.352.729,92 2.034.751,33 2.040.141,46
 (+) Receitas com convênios e subvenções
   - com restrição 1.351.565,73 1.736.823,15 1.736.823,15
 (+) Outras receitas - - -
 (+) Contribuições e doações voluntárias
   sem restrição 1.183,02 294.441,10 299.831,23
 (+) Receitas financeiras (18,83) 3.487,08 3.487,08
Receita operacional líquida educação 1.352.729,92 2.034.751,33 2.040.141,46
   (1.700.775,86) (2.703.397,11) (2.703.397,11)
 (-) Serviços prestados por terceiros (28.424,46) (47.573,23) (47.573,23)
 (-) Conservação, consumo, materiais gerais (52.702,29) (306.781,27) (306.781,27)
 (-) Despesas gerais e administrativas (103.153,24) (308.183,64) (308.183,64)
 (-) Despesas depreciação e amortização (24.147,72) (74.048,30) (74.048,30)
 (-) Remuneração de pessoal (1.107.730,08) (1.521.614,40) (1.521.614,40)
 (-) Outras despesas com pessoal (22.124,56) (84.756,44) (84.756,44)
 (-) Encargos sociais e tributários (358.898,91) (338.180,13) (338.180,13)
 (-) Despesas Financeiras (3.450,93) (8.342,01) (8.342,01)
 (-) Despesas tributárias (143,67) (13.917,69) (13.917,69)
 (+) Isenção usufruída 292.108,06 273.366,00 273.366,00
 (-) Isenção usufruída (292.108,06) (273.366,00) (273.366,00)
Resultado operacional Educação (348.045,94) (668.645,78) (663.255,65)
Outras despesas e receitas operacionais - 5.000,00 5.000,00
 (+) Outras receitas - Receita de alugueis - 5.000,00 5.000,00
 (-) Outras despesas - Perda com vendas
   de imobilizado - - -
 (-) Outras despesas - Perdas - - -
 (+/-) Apuração do resultado
Deficit do período Educacional (348.045,94) (663.645,78) (658.255,65)
Receita bruta operacional Assistência
 Social (art. 33 do Estatuto social) 1.604.500,01 2.592.477,17 2.604.489,67
 (+) Receitas com convênios e subvenções
   - com restrição 917.165,45 1.798.443,08 1.798.443,08
 (+) Outras receitas - - -
 (+) Contribuições e doações voluntárias
   sem restrição 678.531,94 772.202,21 784.214,71
 (+) Receitas financeiras 8.802,62 21.831,88 21.831,88
Receita operacional líquida
 assistência social 1.604.500,01 2.592.477,17 2.604.489,67
   (1.623.494,90) (1.764.311,18) (1.764.311,18)
 (-) Serviços prestados por terceiros (67.854,23) (92.556,36) (92.556,36)
 (-) Conservação, consumo, materiais gerais (206.947,72) (312.282,90) (312.282,90)
 (-) Despesas gerais e administrativas (80.880,54) (114.691,72) (114.691,72)
 (-) Despesas depreciação e amortização (160.368,56) (79.509,71) (79.509,71)
 (-) Remuneração de pessoal (763.659,58) (772.038,88) (772.038,88)
 (-) Outras despesas com pessoal (34.866,31) (64.688,23) (64.688,23)
 (-) Encargos sociais e tributários (156.486,67) (177.228,75) (177.228,75)
 (-) Despesas Financeiras (20.385,47) (21.596,15) (21.596,15)
 (-) Despesas tributárias (12.045,82) (9.718,48) (9.718,48)
 (+) Isenção usufruída 227.294,55 393.229,71 393.229,71
 (-) Isenção usufruída (227.294,55) (393.229,71) (393.229,71)
 (-) Voluntários (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00)
Resultado operacional assistência social (18.994,89) 828.165,99 840.178,49
Outras despesas e receitas operacionais 131.000,00 105.352,99 105.352,99
 (+) Outras receitas - Receita de alugueis 131.000,00 120.000,00 120.000,00
 (-) Outras despesas - Perda com vendas
   de imobilizado - - -
 (-) Outras despesas - Perdas - (14.647,01) (14.647,01)
 (+/-) Apuração do resultado
Superavit do período Educacional 112.005,11 933.518,98 945.531,48
Superávit /Deficit do período (236.040,83) 269.873,20 287.275,83

Demonstração do resultado do período findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
Em reais

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação Obras Sociais Santa Cruz - AOSSC é uma associação de direito privado, de 
fins não lucrativos, beneficente, filantrópica, educacional, cultural, de assistência social e 
saúde, com atividade preponderante na área de assistência social, constituída sob a forma 
de ASSOCIAÇÃO, fundada em 02/06/1974, com foro e sede em São Paulo/SP, à av Luiz 
Carlos Gentile de Laet, 1736 - Vila Rosa, registrada em 29/11/1974 sob n° 30398, a folha 
do Livro A-n°14 do 3° Oficial Registro Títulos Documentos Pessoa Jurídica/SP. Tem como 
finalidade estatutária, conforme artigo 3°: a) promover assistência em caráter permanente 
na medida de suas posses, às pessoas em situação de vulnerabilidade social, em especial 
à infância, a adolescência, aos idosos e à família; b) promover assistência religiosa e social 
nas atividades paroquiais; c) promover atividades recreativas, sociais, esportivas e culturais 
que favoreça a inclusão e a promoção social; d) oferecer um programa profissionalizante 
aos adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social; e) oferecer atendimento 
educacional especializado às crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual 
e/ou distúrbios de aprendizagem e do desenvolvimento; f)  oferecer apoio à inclusão social 
através de serviços de núcleo para pessoas portadoras de deficiência; g) oferecer atendi-
mento terapêutico e odontológico aos atendidos, favorecendo seu desenvolvimento biopsi-
cossocial; h) promover a educação em seus vários níveis.
NOTA 02 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Declaração de Conformidade: Na elaboração das demonstrações financeiras de 2020, 
além da observância à Lei nº 6.404/76 e suas alterações, a resolução CFC 1409/12, que 
aprova a ITG 2002 - R1 a ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC de-
clara, de forma explícita e sem reservas, que em todas as circunstâncias, a representação 
apropriada é obtida pela conformidade com as normas, interpretações e comunicados 
técnicos do Conselho Federal de Contabilidade - CFC; relacionados a seguir: i. Resolu-
ção CFC n.º 1.330/11 - aprova a ITG 2000 - R1 Escrituração Contábil; ii. Resolução CFC 
n.º1.374/11 e suas alterações - aprova a Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulga-
ção de Relatório Contábil-Financeiro; iii. Resolução CFC n.º 1.185/09 e suas alterações 
- aprova NBC TG 26 - R3 Apresentação das Demonstrações Contábeis; iv. Resolução CFC 
n.º 1.409/12 - aprova a ITG 2002 - R1 Entidades sem Finalidade de Lucro; v. Resolução 
CFC n.º1.255/09 e suas alterações - aprova NBC TG 1000 - Contabilidade para Peque-
nas e Médias Empresas; vi. Demais NBC TGs completas, quando aplicáveis. b) Base de 
Mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, com exceção das aplicações financeiras apresentadas a valor justo por 
meio do resultado. c) Moeda funcional e Moeda de Apresentação: Essas demonstrações 
financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional do ambiente econômico 
onde a ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC atua. d) Uso de esti-
mativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 
normas do CFC exige que a ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem 
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contí-
nua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
NOTA 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira con-
sistente nessas demonstrações contábeis e seguiram os princípios, métodos e critérios 
uniformes em relação àqueles adotados no encerramento do último período social, findo 
em 31 de dezembro de 2020. a) Regime de Competência: As receitas e as despesas são 
devidamente reconhecidas, respeitando-se o regime contábil de competência. O Princípio 
da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhe-
cidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, 
pressupondo a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. b) 
Segregação de Atividades: As contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, 
superávit ou déficit, são reconhecidas e apresentadas de forma segregada, identificáveis 
por tipo de atividade, tais como assistência social e educação. c) Caixa e Equivalente de 
Caixa: Equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que 
são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não 
para investimento ou outros fins. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como 
equivalente de caixa apenas quando possui vencimento de curto prazo, de cerca de três 
meses ou menos da data de aquisição. Saldos bancários a descoberto decorrentes de em-
préstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes 
são geralmente considerados como atividades de financiamento similares aos emprésti-
mos. Entretanto, se eles são exigíveis contra apresentação e formam uma parte integral da 
administração do caixa da entidade, devem ser considerados como componentes do caixa 
e equivalente de caixa. (i) Caixa e Equivalente de Caixa - Aplicação Financeira: Ao final 
de cada período de referência, a ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC 
avalia suas aplicações financeiras pelo valor justo e reconhece as mudanças no valor justo 
no resultado. (ii) Caixa e Equivalente de Caixa - Recursos com Restrição: Equivalente 
de caixa mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de projetos e/ou 
demais atividades de fins específicos, contendo restrições sobre a sua utilização, são apre-
sentados separadamente daqueles livres de restrições sobre a sua utilização. d) Ativos e 
passivos financeiros básicos (contas e títulos a receber e a pagar). A ASSOCIAÇÃO 
OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC reconhece um ativo ou um passivo financeiro 
somente quando tornar-se parte das disposições contratuais do instrumento. O ativo ou 
um passivo financeiro é avaliado pelo custo da operação, a menos que o acordo constitua, 
de fato, uma transação financeira. Uma transação financeira pode acontecer em conexão 
com a venda de bens e serviços, por exemplo, se o pagamento é postergado além dos 
termos comerciais normais ou é financiada a uma taxa de juros que não é a de mercado. 
e) Imobilizado: Os grupos de: Bens Imóveis e Bens Móveis, são demonstrados pelo custo 
de aquisição acrescido da mais valia resultado do custo atribuído (deemed cost), efetuado 
na oportunidade, em conformidade com a NBC TG 37 - R4 - Adoção Inicial das Normas 
Internacionais de Contabilidade, ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo 
Imobilizado emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, com base em avaliações efe-
tuadas por avaliadores independentes, deduzida a subsequente depreciação. Os métodos 
de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro e, eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas 
contábeis. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios 
econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no 
resultado como despesa quando incorrido. (i) Redução ao Valor Recuperável: Em cada 
data de divulgação, a ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC aplica o 
teste de revisão do valor recuperável, para determinar se um item ou um grupo de itens do 
ativo imobilizado está desvalorizado e, nesse caso, como reconhecer e mensurar a perda 
pela redução ao valor recuperável do ativo. f) Intangível: (i) Ativos intangíveis: Ativos in-
tangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo 
custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. (ii) Amortização: A amortização é calculada para amortizar o custo 
de itens do ativo intangível, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método 
linear baseado na vida útil estimada dos itens. A amortização é geralmente reconhecida 
no resultado. O ágio não é amortizado. Os métodos de amortização, as vidas úteis e os 
valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. 
g) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - R$

     Reapresentado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019 2019
 Superávit/Déficit do Período (236.040,83) 269.873,20 287.275,83
  Ajustes por
  Amortização 72.054,96 66.507,49 66.507,49
  Depreciação 112.461,32 87.050,44 87.050,44
  Ajustes de Exercícios Anteriores
 Déficit/Superávit do Período Ajustado (51.524,55) 423.431,13 440.833,76
Demonstração do (Aumento) Diminuição 
nos Ativos Circulantes
  Diminuição Subvenção a Receber (863.209,19) (161.069,56) (161.069,56)
  Diminuição Adiantamento a Fornecedores 1.033,13 3.062,87 3.062,87
  Diminuição Adiantamento a Empregados (9.370,84) (20.606,59) (20.606,59)
  Diminuição Depósitos Judiciais 0,00 14.647,01 14.647,01
  Diminuição de Impostos a Recuperar 0,00 2.115,54 2.115,54
  Aumento Despesas Antecipadas (1.358,60) 1.794,71 1.794,71
  Títulos de Capitalização - 100.000,00 100.000,00
  Diminuição Outros Ativos Circulantes - - -
  Diminuição Ativo Não Circulante a
   Longo Prazo 3.370.734,72 2.768.860,80 2.768.860,80
    2.497.829,22 2.708.804,78 2.708.804,78
Demonstração do Aumento (Diminuição)
 nos Passivos Circulantes
  Diminuição nos Fornecedores e Credores (56.595,89) 50.604,03 50.604,03
  Diminuição nas Obrigações Fiscais, sociais
   e Trabalhistas (151.809,94) (45.354,11) (45.354,11)
  Aumento nas Subvenções a Realizar 1.416.525,74 (198.188,97) (198.188,97)
  Diminuição de Outros Passivos Circulantes - - -
  Diminuição de Outros Passivos Não
   Circulantes (3.370.734,72) (2.768.860,80) (2.768.860,80)
    (2.162.614,81) (2.961.799,85) (2.961.799,85)
(=) Caixa Liquido Gerado Pelas
 Atividades Operacionais 283.689,86 170.436,06 187.838,69
Fluxo de Caixa das Atividades de
 Investimentos
  Aquisição/Ajustes de imobilizado (14.836,74) (39.954,55) (39.954,55)
  Baixas do Ativo Imobilizado (15.197,50) - -
(=) Caixa Liquido Consumido pelas
 Atividades de Investimentos (30.034,24) (39.954,55) (39.954,55)
(=) Aumento Liquido de Caixa e Equivalente
 de Caixa 253.655,62 130.481,51 147.884,14
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Inicio do Periodo 1.283.861,15 1.135.977,01 1.135.977,01
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Final do Periodo 1.537.516,77 1.266.458,52 1.283.861,15

ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ - AOSSC
Avenida Luiz Carlos Gentile de Laet, 1736 - Vila Rosa/SP - CEP: 02378-000 - CNPJ 51.158.848/0001-84

Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Decreto nº 10 de 01/01/2002, Título de Utilidade Municipal, conforme Decreto nº 31 de 18/04/1975,Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, registrado no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercício Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em reias
   Ajuste do Déficit/
 Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Exercício Anterior Superávit do Exercício Total
Em 31 de dezembro 2018 1.713.267,49 1.676.066,23 (29.446,89) (188.629,71) 3.171.257,12
Incorporação do Deficit ao patrimônio social (188.629,71) - - 188.629,71 -
Realização de ajuste patrimonial 127.240,66 (127.240,66) - - -
Superávit do exercício reapresentado - - - 269.873,20 269.873,20
Em 31 de dezembro 2019 1.651.878,44 1.548.825,57 (29.446,89) 269.873,20 3.441.130,32
Incorporação do Superavit ao patrimônio social 269.873,20 - - (269.873,20) -
Realização de ajuste patrimonial 127.240,66 (127.240,66) - - -
Deficit do exercício - - - (236.040,83) (236.040,83)
Em 31 de dezembro 2020 2.048.992,30 1.421.584,91 (29.446,89) (236.040,83) 3.205.089,49

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS SANTA 
CRUZ - AOSSC, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e 
as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do patrimônio líqui-
do, e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade, 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-
das em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 

são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-
tações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerte-

za relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 28 de janeiro de 2021.
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS

CRC/SP 2SP 024298/O-3
Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador - CRC/SP 187.003/ O- 0 - CNAI - SP - 1620
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 8ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS - Edital de 1ª e 2ª Praça dos Direitos do Imóvel abaixo descrito, para conhe-
cimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO da executada MICHELLE 
AGISANE SILVA COSTA (CPF: 218.094.998-79) e do credor fiduciário CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), extraída dos autos Da AÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS, promovida por RE-

SIDENCIAL GRAND ESPLENDOR (CNPJ: 13.304.739/0001-39). PROCESSO: 1001414-75.2016.8.26.0577. O DR. 
DANIEL TOSCANO, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de São José dos Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e 
parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 
do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da 
Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando 
a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda 
e arrematação em 1ª Praça com início no dia 12/07/2021 às 13:00 horas e com término no dia 15/07/2021 às 13:00 
horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já 
designado a 2ª Praça com início no dia 15/07/2021 às 13:01 horas e com término no dia 04/08/2021 às 13:00 
horas. BEM: DIREITOS QUE QUE O DEVEDOR FIDUCIANTE POSSUI SOBRE O APARTAMENTO Nº 13, localizado 
no 01º andar ou 02º pavimento do Bloco A – Edifício Sirios, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL 
GRAND SPLENDOR”, situado na Rua CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, nº 3.202, Bairro do LIMOEIRO, desta cida-
de, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com área privativa de 141,680 metros quadrados, 
área privativa de hobby-box de 5,600 metros quadrados, área de uso comum de 96,741 metros quadrados, área de 
garagem de 22,080 metros quadrados, encerrando a área total de 266,101 metros quadrados, correspondendo-lhe uma 
fração ideal no terreno de 0,274411%. Estando vinculado ao apartamento o hobby-box nº 67, localizado no 02º subsolo 
e o direito de uso exclusivo das vagas nºs 225, e 226, localizadas no 02º subsolo. Matrícula nº 195.773 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob nº 49.0127.0016.0000. 
Termo de Penhora: Formalizado em 08/05/2020 às fls. 261. Fiel Depositário: A executada Michelle Agisane Silva 
Costa, RG 47.042.543-x. Avaliação (Fls. 145): R$ 800.000,00 (maio/2019), homologado por decisão de fls. 301. Con-
forme Avaliação: Em diligencia ao apartamento constatei que o mesmo está totalmente reformado, na sala o piso é 
porcelanato, uma parede da sala é toda revestida com espelho e em outra papael de parede, a porta de entrada foi 
substituída por outra em madeira maciça pivotante, todo o apartamento com móveis planejados, a iluminação de todo 
o apartamento é automatizada, a área gourmet foi toda reformada, a sacada com fechamento em vidro e com cortina 
bloqueador solar (com controle remoto), o espaço do quarto de empregada foi reformado e no local foi feito um escritório, 
os quartos também tem papel de parede e são três suítes sendo que o banheiro da suíte principal foi colocado banheira 
e todos os banheiros são pastilhados, o lavabo também foi reformado e a área de serviço foi colocado armários planeja-
dos e pedras e constatou o excelente estado do apartamento. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No segundo 
pregão o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60%, do valor atualizado da avaliação correspondente à 
R$ 529.142,00 (maio/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista 
ou parcelado.  COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, 
ADJUDICAÇÃO OU ACORDO: Se o executado, após a deferimento pelo juízo do edital em epígrafe, pagar a dívida 
antes de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com a comissão no 
importe de 5% sobre o valor do acordo firmado, nos termos da Resolução 236/2016 do CNJ, art. 7º, parágrafos §3º 
e §7º. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 
3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – India-
nópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o 
executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo 
ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. DANIEL TOSCANO - Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de 
São José dos Campos. WWW.FVLEILOES.COM.BR 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 3ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO CAETANO DO 
SUL / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos do devedor fiduciante sobre o Imóvel abaixo 

descrito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados ANDERSON OLIVEIRA DE 
PAULA (CPF: 246.225.658-03), DANIELA ALVES PINHEIRO (CPF: 261.350.178-29) e do credor fiduciário ANTILHAS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 47.484.050/0001-55), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPROMISSO, promovida por JOSÉ LINDOLFO SIQUEIRA LOPES DE CASTRO 
(CPF: 037.660.188-41). PROCESSO: 1002650-30.2018.8.26.0565. O DR. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA, Juiz de Di-
reito da 3ª Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem 
ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos 
do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, 
Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica IMPACTO LEILÕES 
(www.impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça 
com início no dia 12/07/2021 às 11:00 horas e com término no dia 15/07/2021 às 11:00 horas, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início 
no dia 15/07/2021 às 11:01 horas e com término no dia 05/08/2021 às 11:00 horas. BEM: DIREITOS QUE O DEVE-
DOR FIDUCIANTE POSSUI SOBRE O IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 92, localizado no 9º pavimento tipo do BLOCO D 
– EDIFÍCIO JURITI, integrante do EMPREENDIMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, situado na Avenida Padre Arlindo 
Vieira nº 2772, na Saúde – 21º Subdistrito. UM APARTAMENTO, com as áreas: privativa de 66,85m², comum de garagem 
de 8,40m², uso comum de 41,808m², total de 117,058m², e a fração ideal no terreno de 0,52084%, cabendo-lhe o direito a 
1 vaga para automóvel de passeio em local de uso indeterminado na garagem coletiva localizada nos pavimentos térreo e 
superior do condomínio. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob Contribuinte nº 157.029.0257-1. Matrícula nº 198.044 
do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo / SP. Avaliação (fls. 314/352): R$ 323.000,00 em dezembro/2020. 
Termo de Penhora: Formalizado em 29/10/2019 por força do despacho de fls. 179. Conforme Laudo de Avaliação 
(fls. 318): O apartamento possui sala de estar e de jantar integradas (com terraço), corredor, 3 dormitórios, banheiro, 
cozinha e área de serviço e uma vaga de garagem. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo pregão, o 
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial correspondente a R$ 
201.249,00 (maio/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou 
parcelado. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, AD-
JUDICAÇÃO OU ACORDO: Se o executado, após a deferimento pelo juízo do edital em epígrafe, pagar a dívida antes 
de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com a comissão no importe de 
5% sobre o valor do acordo firmado, nos termos da Resolução 236/2016 do CNJ, art. 7º, parágrafos §3º e §7º. DÚVIDAS 
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: 
juridico@impactoleiloes.com.br, ou ainda no endereço Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. 
Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não 
tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no ende-
reço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. DR. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA - Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de São Caetano 
do Sul. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR
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AVISO DE LEILÃO ON-LINE Nº 2021/209285V(9101)
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR - TDC - CESUP  PATRIMÔNIO - PR

15/09/2021 às 11h00
Leiloeira Ofi cial: Carla Sobreira Umino - Jucesp 826

Informações: (11) 2359-7351
www.lancenoleilao.com.br

WWW.LANCENOLEILAO.COM.BR

PREGÃO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) Nº 
18/2021-  Registro de preço para EVENTUAL AQUISIÇÃO de gêneros ali-
mentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar, da Prefeitura 
Municipal de Espírito Santo do Turvo “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo 
do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposi-
ção, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 18/2021 
do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 
12 de julho as 08hr00 min até o dia 21 de julho de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 22 de julho de 2021, às 
8h30min LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de 
Licitações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Tur-
vo/SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@es-
piritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 05 de julho     de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 19892/21 - Pregão Eletrônico nº 113/21. Objeto: Serviços de exames 
laboratoriais a serem realizados nos servidores públicos municipais para atendimento da 
Legislação Trabalhista e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 27 de julho de 2021 
- Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 27 de julho de 2021 - Início 
da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 27/07/2021. 
Processo nº 20010/21 - Pregão Eletrônico nº 114/21. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios estocáveis para a merenda escolar. Recebimento das propostas dos lotes: 
até às 9h00 do dia 28 de julho de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
9h00 do dia 28 de julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
28/07/2021. 
Processo nº 15321/21 - Pregão Eletrônico nº 115/21. Objeto: Aquisição de materiais de 
limpeza e higiene de piscinas. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 
29 de julho de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 29 de 
julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 29/07/2021. 
Processo nº 19990/21 - Pregão Eletrônico nº 116/21. Objeto: Adesivagem/plotagem dos 
veículos oficiais da frota municipal. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 
do dia 29 de julho de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 
29 de julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 29/07/2021. 
Processo nº 20568/21 - Pregão Eletrônico nº 117/21. Objeto: Serviços de exames 
laboratoriais a serem realizados nos servidores públicos municipais para atendimento da 
Legislação Trabalhista e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 30 de julho de 2021 
- Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 30 de julho de 2021 - Início 
da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 30/07/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 07/07/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 05 de julho de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

 EXTRATO DA ATA 618ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM A 31 DE MAIO DE 2021 
Aos trinta e um dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às onze horas, no Gabinete da 
Presidência da COHAB-SP, na Rua São Bento n° 405 - 14º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho 
de Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, por 
convocação da senhora conselheira, Berenice Maria Giannella, que assume a Presidência dos 
trabalhos desta reunião, estando presentes os senhores Membros do Conselho, Alexandre Modonezi 
de Andrade, Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, Ana Claudia Carletto, Edileusa de Aquino Vidal, 
Marcelo Costa Del Bosco Amaral e Silmara dos Santos. Os senhores Conselheiros Gustavo Garcia 
Pires, Renata Cunha Vianna e Berenice Maria Giannella participaram da reunião por meio remoto. 
Presente, ainda, o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP, Alexsandro Peixe Campos. Secretária 
designada: Maria Amália Gonçalves Morais. PAUTA: - 1 - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE 
- PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 2 - CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - OUTROS ASSUNTOS. Havendo número legal, a senhora 
conselheira de administração Berenice Maria Giannella iniciou os trabalhos, agradecendo a presença 
e participação de todos. Em seguida, colocou em discussão as matérias do dia. 1 - Eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração. A senhora Conselheira 
Berenice Maria Giannella informa que em decorrência da eleição dos senhores Conselheiros de 
administração para um novo mandato, há necessidade de se promover a eleição do Presidente do 
Conselho de Administração e também do Vice - Presidente, nos termos do artigo 13, dos Estatutos 
Sociais da COHAB-SP, que assim dispõe: - “Os membros do Conselho de Administração elegerão, 
entre si, um Presidente e um Vice - Presidente”. DELIBERAÇÃO: - O Conselho de Administração 
delibera, à unanimidade, eleger para presidente do Conselho de Administração, o senhor Gustavo 
Garcia Pires, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade, RG nº 
36.880.537-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 437.607.748.81, residente e domiciliado nesta 
Capital, na Alameda Olga, n° 300, apto. 11, Barra Funda e para Vice - Presidente do Conselho 
de Administração, o senhor Marcelo Costa Del Bosco Amaral, brasileiro, casado, Bacharel em 
Administração, portador da Cédula de Identidade, RG n° 1.077.881-SSP/DF, inscrito no CPF/MF 
sob n° 134.463.188-60, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, n° 438, apto. 43, Boqueirão, 
Santos, ambos com mandato até 08/03/2023. Os senhores Conselheiros declaram para devidos fi ns 
que não estão incursos nas restrições que os impeça de exercer os cargos de Presidente e Vice - 
Presidente do Conselho de Administração, inclusive no que diz respeito ao contido na Lei n° 13.303/16 
e no Decreto Municipal n° 58.093/18 e tomam posse em termo próprio conforme as disposições 
estatutárias e legais; - 2 - Calendário das Reuniões do Conselho de Administração. A senhora 
Conselheira Berenice Maria Giannella menciona a conveniência de se estabelecer um calendário 
de Reuniões do Conselho de Administração, ainda que outras reuniões não agendadas previamente 
possam ser realizadas sempre que necessário. DELIBERAÇÃO: - O Conselho de Administração, 
à unanimidade, resolve aprovar o calendário das Reuniões do Conselho de Administração, com a 
realização das reuniões nas ultimas quintas-feiras de cada mês, às onze horas, com exceção para 
o mês de dezembro/2021, quando será realizada a reunião no dia 16/12/2021, no mesmo horário, 
fi cando avençado que em janeiro do próximo ano será elaborado o novo calendário para 2022;
- 3 - Outros Assuntos. Alteração na Diretoria da COHAB-SP. A senhora Conselheira, Berenice 
Maria Giannella, apresenta proposta para a destituição, a pedido, do senhor Laércio Paulino Simões, 
que exerce o cargo de Diretor de Programas de Fomento Habitacional da COHAB-SP e da eleição 
para esse mesmo cargo, do senhor Nilson Edson Leônidas, que passa a acumular temporariamente 
esse cargo com o que atualmente exerce de Diretor Técnico e de Patrimônio. DELIBERAÇÃO: 
- O Conselho de Administração delibera, à unanimidade, destituir do cargo de Diretor de Programas 
e Fomento Habitacional da COHAB-SP, o senhor Laercio Paulino Simões e eleger para esse 
mesmo cargo de Diretor de Programas e Fomento Habitacional, o senhor Nilson Edson Leônidas, 
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade, RG n° 13.776.251-3 - SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob n° 063.099.838-81, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua João 
Perestrello, n° 117. O senhor Diretor de Programas de Fomento Habitacional que passa a acumular 
esse cargo com o de Diretor Técnico e de Patrimônio, declara para os devidos fi ns, que não está 
incurso nas restrições que o impeça de exercer o cargo para o qual foi eleito, inclusive no que diz 
respeito ao contido na Lei n° 13.303/16 e no Decreto Municipal n° 58.093/18 e toma posse em termo 
próprio, conforme as disposições estatutárias e legais, com mandato até 29 de dezembro de 2022, de 
forma a compatibilizar-se com o mandato dos demais diretores, com exceção do senhor Diretor de 
Participação, cujo mandato termina no dia 27 de Janeiro de 2022. ENCERRAMENTO: - Nada mais 
havendo a tratar, a senhora Conselheira de Administração, Berenice Maria Giannella determinou o 
encerramento da reunião, dela sendo lavrada a presente ata, que vai por todos assinada, e por mim, 
rubricada. São Paulo, 31 de Maio de 2021. Berenice Maria Giannella Membro do Conselho de 
Administração, Gustavo Garcia Pires Membro do de Administração, Edileusa de Aquino Vidal 
Membro do Conselho de Administração, Aline Pereira Cardoso da Sá Barabinot Membro do 
Conselho de Administração, Ana Claudia Carletto Membro do Conselho de Administração, 
Renata Cunha Vianna Membro do Conselho de Administração, Alexandre Modonezi de 
Andrade Membro do Conselho de Administração, Silmara dos Santos Membro do Conselho 
de Administração, Marcelo Costa Del Bosco Amaral membro do Conselho de Administração, 
Maria Amália Gonçalves Morais Secretária designada. Certifi co o registro sob o número 
308.279/21-9 Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral, Jucesp.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0003831-73.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. RENATO SIQUEIRA DE PRETTO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) EDIGENA TENÓRIO FIGUEIREDO VIEGAS, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 
084.094.428-41, que por este Juízo, tramita um Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, movido por 
Clayton Jose da Silva, alegando em síntese que a ré é proprietária do veiculo de placa EYX 9909, que na verdade é 
utilizado pelo  seu filho. Como encontra-se em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, 
nestas condições foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser 
notificada dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 05 de 
Julho de 2021. 

Eletromidia S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2021

1. Data, Horário e Local: No dia 31 de março de 2021, às 10:30 horas, por conferência telefônica. 2. Presença: A totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença, por conferência telefônica, da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão 
Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. 5. Ordem do dia: deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do 
capital autorizado, por subscrição particular, para atender ao exercício do direito de aquisição de ações próprias pelos beneficiários do Plano de 
Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020 
(o “2º SOP”), nos termos e condições ali previstos. 6. Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho 
de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo. 6.1. Foi aprovada a emissão de um total de 393.606 (trezentas 
e noventa e três mil, seiscentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações”), em tudo iguais às Ações de 
emissão da Companhia atualmente existentes, dentro do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, pelo 
preço de emissão de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) por ação, já corrigido monetariamente de acordo com a variação do 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, de acordo com o disposto nos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações 
celebrados em 29 de dezembro de 2020 e 15 de março de 2021 entre a Companhia e os beneficiários do 2º SOP. Os referidos beneficiários tiveram 
sua participação no 2º SOP autorizada em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 23 de dezembro de 2020 e em 8 de março de 
2021, momento em que os instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações foram igualmente aprovados. 6.2. Nos termos do 
parágrafo 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os demais acionistas da Companhia não terão 
direito de preferência na subscrição das 393.606 (trezentas e noventa e três mil, seiscentas e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal sujeitas ao 2º SOP. 6.3. As novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, pelos beneficiários do 2º SOP, mediante 
a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, arquivados na sede da Companhia. As ações ora emitidas participarão, em igualdade de 
condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data, inclusive a dividendos 
e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral. 6.4. Como resultado da deliberação ora aprovada, o capital 
social da Companhia, atualmente de R$ 204.953.049,67 (duzentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quarenta e nove reais e 
sessenta e sete centavos), dividido em 137.679.732 (cento e trinta e sete milhões, seiscentas e setenta e nove mil, setecentas e trinta e duas) ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de R$ 207.296.499,78 (duzentos e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), representado por 138.073.338 (cento e trinta e oito milhões, setenta e três mil, 
trezentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração irá submeter à Assembleia 
Geral de acionista a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social. 6.5. Fica a administração 
da Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação da deliberação tomada 
acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a reunião antes do encerramento dos trabalhos para que se 
lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela 
Mesa e pelos Conselheiros presentes. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros 
presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra 
e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 31 de março de 2021. Mesa: Ricardo de 
Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 306.251/21-8 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de março de 2021
I. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de março de 2021, às 10h, por conferência telefônica.  II. Convocação: Dispensada em face da presença, 
por conferência telefônica, de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da 
Eletromidia S.A. (“Companhia”).  III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rodrigo 
Brandão Feitosa, Presidente da reunião e Presidente do Conselho de Administração; Tiago Branco Waiselfisz; Fabio Isay Saad; Felipe Franco da 
Silveira; Débora Mayor Vizeu; Paulo Racy Badra, conselheiro independente; e Ricardo Romeiro Otero, conselheiro independente. Presente ainda o 
Sr. Ricardo de Almeida Winandy, secretário da reunião.  IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão 
Feitosa, que convidou o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para secretariar os trabalhos.  V. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes 
matérias:  (1) recomendar a aprovação da proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia pelos acionistas da Companhia a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”);  (2) recomendar 
a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o 
capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para atender (i) ao aumento de capital decorrente da oferta pública primária e 
secundária da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2021, (ii) aos exercícios de opções de 
compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 (o “1º SOP”); e (ii) à aquisição de ações próprias pelos outorgados do Plano de Opção de 
Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020  
(o “2º SOP”), conforme ali previsto; e (3) Convocação da AGOE.  VI. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, 
os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:  (1) recomendar, nos termos do artigo 152 da Lei  
nº 6.404/76 e do artigo 20, inciso “xiv” do Estatuto Social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da 
proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no valor total de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (incluindo 
remuneração fixa, remuneração baseada em ações e encargos correspondentes) a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária 
em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021;  (2) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia para ajustar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender (i) aos 
exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do 1º SOP; e (ii) à aquisição de ações próprias no âmbito do 2º SOP; e (3) aprovar 
a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2021 
às 17h, ou, em segunda convocação, na data e horário que vierem a ser designados pela Diretoria, e que terão como ordem do dia:  
(i) em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020; (2) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 
(3) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os 
acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021  
e (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado, para atender (i) ao aumento de capital decorrente da oferta pública primária e secundária da Companhia, conforme aprovado pelo 
Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2021, (ii) aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção 
de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017  
e (iii) à aquisição de ações próprias pelos outorgados do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020, conforme ali previsto; e (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, para refletir as alterações previstas no item (1). VII. Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, 
foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes. A presente ata é cópia fiel da original 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de março de 2021. Mesa: Ricardo de Almeida Winandy - Secretário da Mesa. JUCESP nº 306.250/21-4 
em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 30 de abril de 2021
I. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 17:00 horas, horário de Brasília, na sede social da Eletromidia S.A. 
(“Companhia” ou “Eletromidia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, 
parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, transmitida de forma exclusivamente digital por meio da plataforma “Ten Meetings” (“Plataforma Digital”), conforme 
Edital de Convocação publicado pela Companhia nos termos do item II abaixo. II. Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo em suas edições de 31 de março de 2021, 1º e 6 de abril de 2021, nas páginas 407, 181 e 121, respectivamente, e no 
jornal “A Gazeta de S. Paulo” em suas edições de 31 de março de 2021, nas páginas B3, A7 e A7, respectivamente, conforme o disposto no artigo 
124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). III. Publicações Legais: O Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S., relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados em 30 de março de 2021 no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no jornal “A Gazeta de S. Paulo”, páginas B1 a B5 e páginas 71 a 79, bem como arquivados na sede social da Companhia 
e disponibilizados nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. IV. Quórum: 
Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de (i) 72,72% do capital social da Companhia 
em Assembleia Geral Ordinária; e (ii) 72,72% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, conforme registros constantes 
do livro de presença de acionistas e informações constantes dos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, 
na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. V. Presença Legal: Presentes o Sr. Lazaro Angelim Serruya, representante 
legal da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., o Sr. Ricardo de Almeida Winandy, Diretor Financeiro da Companhia, e a Sra. Marina Pereira 
Melemendjian, Diretora de Relações com Investidores da Companhia, em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134 da Lei das S.A. VI. 
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, que convidou a Sra. Joice Nogueira Dolse para 
secretariar os trabalhos. VII. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 7.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (2) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (3) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data 
de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social 
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021. 7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para 
atender aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado 
pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017; e (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, para refletir as alterações previstas no item (1) acima. VIII. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes 
da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua 
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1° e 2°, da Lei das S.A., bem como dispensada a leitura 
do mapa sintético consolidado dos votos proferidos a distância, divulgado ao mercado em 28 de abril de 2021 e colocado à disposição dos 
acionistas para consulta: 8.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Foram aprovados, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas 
abstenções dos legalmente impedidos de votar, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020. (2) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da Administração da Companhia de destinação do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, da seguinte forma: (i) R$60.964.305,61 (sessenta milhões, novecentos e sessenta e quatro 
mil, trezentos e cinco reais e sessenta e um centavos) referentes à reversão de reserva de lucros de 31 de dezembro de 2019 para absorção de 
prejuízos; (ii) R$3.680.382,96 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) referentes à reversão 
da reserva legal de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos; (iii) R$6.732.243,37 (seis milhões, setecentos e trinta e dois mil, duzentos 
e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) referentes à reversão de dividendo mínimo obrigatório de 2019; (iv) R$ - 1.652.779,06 (um milhão, 
seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e seis centavos) referentes ao pagamento de dividendos intermediários em 
17/02/2020; e (v) R$1.570.269,63 (um milhão, quinhentos e setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) referentes ao 
saldo remanescente de lucros acumulados a serem transferidos para absorção de prejuízos acumulados até o exercício findo em 31.12.2019.  
(3) Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, a fixação da remuneração global dos administradores a ser paga até a data de realização da 
assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, considerando o período de maio de 2020 a abril de 2021, no valor total de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de reais), incluindo remuneração fixa e remuneração baseada em ações. (4) Foi registrado o recebimento de pedido de instalação do Conselho 
Fiscal, nos termos do artigo 161, parágrafo segundo, da Lei das S.A., por parte de acionistas detentores de mais do que 2% (dois por cento) do 
capital social da Companhia. No entanto, não foram indicados candidatos aos assentos do Conselho Fiscal, restando o pedido prejudicado.   
8.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de refletir o valor do capital social, 
consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2021 o qual foi aumentado de R$ 200.774.171,67 (duzentos 
milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), dividido em 135.530.332 (cento e trinta e cinco 
milhões, quinhentas e trinta mil, trezentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser  
de R$ 207.296.499,78 (duzentos e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), 
dividido em 138.073.338 (cento e trinta e oito milhões, setenta e três mil, trezentas e trinta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor  
nominal, em decorrência do exercício de opções de compra ou de subscrição de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos  
administradores e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e empregados de suas controladas, direta ou indiretas, 
participantes dos atuais planos de incentivo de longo prazo, conforme autoriza a redação do artigo 6º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da 
Companhia. Em decorrência da referida deliberação, foi aprovada a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo que o referido 
artigo passa a ter a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 207.296.499,78 
(duzentos e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), dividido em 138.073.338 
(cento e trinta e oito milhões, setenta e três mil, trezentas e trinta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” (2) Foi aprovada, por 
unanimidade dos votos proferidos, a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração previstas no item (1) 
acima, cuja íntegra constitui o Anexo III à presente ata. IX. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Senhora Secretária agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes as assembleias para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, 
discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela Mesa. Nos termos do artigo 21-V, §§1° e 2º da ICVM 481, foram considerados presentes 
à assembleia e signatários da ata os acionistas cujos boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que 
registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância “Ten Meetings”. Os Mapas Finais de Votação Sintéticos e a Lista de 
Acionistas Presentes constam do Anexos I e II a esta ata. A gravação das Assembleias e os votos manifestados por meio de boletins de voto a 
distância foram arquivados na Companhia. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária: Joice Nogueira Dolse. São Paulo, SP, 30 de abril 
de 2021. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Joice Nogueira Dolse - Secretária. JUCESP nº 308.252/21-1 em 
25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2021
Data, Horário e Local: No dia 13 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A. (“Companhia”), na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. 
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Ordem do dia: 
Examinar, discutir e deliberar sobre as informações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 da 
Companhia (ITR 1T21). Deliberações tomadas por unanimidade: Os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, manifestaram-se favoravelmente acerca das informações financeiras 
relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 da Companhia (ITR 1T21) e autorizaram sua divulgação ao mercado. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos 
presentes. São Paulo, SP, 13 de maio de 2021. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida 
Winandy. Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, 
Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. 
São Paulo, SP, 13 de maio de 2021. Ricardo de Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 306.253/21-5 em 25/06/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de março de 2021
 I. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10h, por conferência telefônica. II. Convocação: Dispensada em face da presença, 
por conferência telefônica, de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da 
Eletromidia S.A. (“Companhia”). III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rodrigo 
Brandão Feitosa, presidente da reunião e Presidente do Conselho de Administração; Tiago Branco Waiselfisz; Fabio Isay Saad; Felipe Franco da 
Silveira; Débora Mayor Vizeu; Paulo Racy Badra, conselheiro independente; e Ricardo Romeiro Otero, conselheiro independente. Presente ainda o 
Sr. Ricardo de Almeida Winandy, secretário da reunião. IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão 
Feitosa, que convidou o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para secretariar os trabalhos. V. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes 
matérias: (1) a aprovação do Relatório da Administração e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos pareceres da auditoria independente e do comitê de auditoria; e (2) a aprovação da proposta de 
destinação do prejuízo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Companhia (“AGOE”). VI. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho 
de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: (1) aprovar o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos pareceres da auditoria independente e do 
comitê de auditoria não estatutário, que, rubricadas pelo Secretário, permanecerão arquivadas na sede da Companhia; e (2) propor e recomendar 
a destinação do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$68.153.883,25 (sessenta e oito milhões, cento e 
cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) da seguinte forma:
Prejuízo do Exercício (68.153.883,25)
Reversão de reserva de lucros de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos 60.964.305,61
Reversão da reserva legal de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos 3.680.382,96
Reversão de dividendo mínimo obrigatório de 2019 6.732.243,37
Pagamento de dividendos intermediários em 17/02/2020 (1.652.779,06)
Saldo remanescente de lucros acumulados a serem transferidos para absorção de 
 prejuízos acumulados até o exercício findo em 31.12.2019 1.570.269,63
Em consequência da apuração dos prejuízos do exercício, não será constituída reserva legal, conforme disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76, 
conforme alterada. Ainda, considerando-se a conta de prejuízos acumulados da Companhia, não deverá ocorrer a distribuição de dividendo mínimo 
obrigatório aos acionistas. VII. Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, 
suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos 
proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.  
São Paulo, 29 de março de 2021. Mesa: Ricardo de Almeida Winandy - Secretário da Mesa. JUCESP nº 306.249/21-2 em 25/06/2021.  
Gisela Simiema  Ceschin - Secretária Geral.

Eletromidia S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2021

1. Data, Horário e Local: No dia 20 de março de 2021, às 10:30 horas, na sede da Eletromidia S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132. 2. Presença: A totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de 
Almeida Winandy. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição 
particular, para atender aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 (o “1º SOP”). 6. Deliberações: 
Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as 
matérias abaixo. 6.1. Foi aprovada a emissão de um total de 2.149.400 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil e quatrocentas) novas ações 
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações”), em tudo iguais às Ações de emissão da Companhia atualmente existentes, dentro 
do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, sendo (i) 1.135.200 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e 
duzentas) novas Ações emitidas pelo preço de emissão de R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) por ação, conforme previsto nos 
instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações celebrados em 20 de novembro de 2019 entre a Companhia e determinados 
outorgados autorizados a participar do 1º SOP em Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) realizada em 12 de junho de 
2019, conforme retificada e ratificada em RCA realizada em 4 de novembro de 2019, e ajustado em função do desdobramento de ações da 
Companhia por deliberação tomada em RCA realizada em 22 de dezembro de 2020; e (ii) 1.014.200 (um milhão, catorze mil e duzentas) novas 
Ações emitidas pelo preço de emissão de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) por ação, conforme previsto nos instrumentos particulares 
de outorga de opção de compra de ações celebrados em 5 de novembro de 2019 entre a Companhia e determinados outorgados autorizados a 
participar do 1º SOP em RCA realizada em 12 de junho de 2019, conforme retificada e ratificada em RCA realizada em 4 de novembro de 2019, e 
ajustado em função do desdobramento de ações da Companhia por deliberação tomada em RCA realizada em 22 de dezembro de 2020. 6.2. Nos 
termos do parágrafo 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os demais acionistas da Companhia 
não terão direito de preferência na subscrição das 2.149.400 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil e quatrocentas) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal sujeitas ao 1º SOP. 6.3. As novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, pelos 
beneficiários do Plano, mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, arquivados na sede da Companhia. As ações ora emitidas 
participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente 
data, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral. 6.4. Como resultado da deliberação 
ora aprovada, o capital social da Companhia, atualmente de R$ 200.774.171,67 (duzentos milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e 
setenta e um reais e sessenta e sete centavos), dividido em 135.530.332 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentas e trinta mil, trezentas e trinta e 
duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de R$ 204.953.049,67 (duzentos e quatro milhões, novecentos e 
cinquenta e três mil, quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), representado por 137.679.732 (cento e trinta e sete milhões, seiscentas e 
setenta e nove mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração irá 
submeter à Assembleia Geral de acionista a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social; 
6.5. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e 
implementação da deliberação tomada acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi 
aprovada pela unanimidade dos presentes. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros 
presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra 
e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 20 de março de 2021. Mesa: Ricardo de 
Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 306.248/21-9 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
104/2021, Edital 123/2021, PMH 3101/2021, objeto: “Registro de 

Preços para aquisição de E.P.I’S/Luvas, nos termos das especificações 
contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”. Cadastro das Propostas 
iniciais/documentos de habilitação até: 19/07/2021 às 08h00min. 
Abertura das Propostas iniciais/Início da fase competitiva: 19/07/2021 
às 09h00min. Tempo de Disputa: 10 minutos. Para todos as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF).Local: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível no 
website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal 
Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor 
de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 09:00 às 15:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 30 de junho de 2021.Marlene Batista do Nascimento/
Secretária Municipal Adjunta de Administração e Gestão de Pessoal.

9ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 9ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CA-
PITAL. Processo: nº 0087519-43.2019.8.26.0100. Executados: requerido(s) REGINA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO - ME 
atual denominação FRANCISCO CHAGAS RAMALHES SOUZA EIRELI, ESPÓLIO DE GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA, 
na pessoa de sua administradora e executada MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA LOTE 001 - Um apartamento 
com a área útil de 56,24m² e garagem com a área útil de 9,90m² na Vila Formosa. Rua Salvador do Vale, Nº 44 E 46, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 055.228.0024-0. Descrição completa na Matrícula nº 67.230 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 347.827,00 (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Uma vaga de garagem com a área útil de 9,90m² 
na Vila Formosa. Rua Salvador do Vale, Nº 44 e 46, São Paulo/SP - Contribuinte nº 055.228.0024-0. Descrição completa 
na Matrícula nº 67.255 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 34.782,70 (sujeitos à atualização). 
LOTE 003 - Uma vaga de garagem com a área útil de 9,90m² na Vila Formosa. Rua Salvador do Vale, N º44 e 46, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 055.228.0024-0. Descrição completa na Matrícula nº 67.258 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 34.782,70 (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 27/07/2021 às 10h30min, e 
termina em 16/08/2021 às 10h30min. Ficam o(s) requerido(s) REGINA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO - ME atual denomi-
nação FRANCISCO CHAGAS RAMALHES SOUZA EIRELI, ESPÓLIO DE GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA, na pessoa 
de sua administradora e executada MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA, herdeiros LUIZ CARLOS SANTOS DE 
OLIVEIRA e REGINA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interes-
sados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das 
Penhoras realizadas em 09/06/2020. 
 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

Informações: Tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

 
MILAN LEILÕES

LEILOEIROS OFICIAIS

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial JUCESP 266, devidamente autorizado por este juízo nos autos em epigrafe, vem mui respeitosamente requerer juntada de minuta de edital de leilão para que seja deferido, 
podendo então este leiloeiro dar andamento aos atos pertinentes a sua nomeação. Desde já agradeço a confiança nesse leiloeiro depositada e coloco-me a disposição do juízo. Termo em que Pede-se 
deferimento São Paulo, 30 de junho de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro Oficial JUCESP 266. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE ITU. EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES Processo nº 
40022137220138260286 Exequente: Iresolve Companhia Securit izadora de Créditos Financeiros S/A Executado(s): Walk Comércio de plásticos Ltda. ME e Waldemar de Araújo Rocha. A DRA. KARLA 
PEREGRINO SOTILO, Juíz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de ItuSP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fulcro no Prov. CSM1625/2009 do TJ/SP e Resolução n°236, de 13 de Julho de 2016, através 
do Milan Leilões (www.milanleiloes.com.br) portal de leilões on-line Leiloeiro Oficial: Ronaldo Milan JUCESP nº 266, levará a público pregão de venda e arrematação nos autos da ação de número 
40022137220138260286. Início da 1ª Praça no Dia 04 de agosto de 2021 às 14h00 e encerramento previsto no dia 06 de agosto de 2021, às 14h00 pelo valor da avaliação e ficando desde já designado a 
2ª Praça com Início no dia 06 de agosto de 2021, às 14h00 e término previsto no dia 26 de agosto de 2021, às 14h00 por lance não inferior a preço vil, neste ato deferido por 60% (sessenta por cento) do 
valor, conforme condições de venda constante do presente edital, o seguinte bem. DESCRIÇÃO DOS BENS: “Um prédio sob o nº 125 da Rua Itapeva, e seu respectivo terreno, designado como lote 2, da 
quadra 5, da Vila Baeta Neves, medindo 10,00 metros de frente para a referida rua, por 31,50 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, e 10,00 metros nos fundos; confrontando do lado direito com 
propriedade de Cia Construtora Paulista, do lado esquerdo, com propriedade de Giusephina Giglio, e nos fundos, com propriedade de Francisco Machado Lobo; encerrando a área total de 315,00 metros 
quadrados. Cadastro Municipal: 006.013.002.000. Av. 06 – 18 de Junho de 2020 – Penhora – 2º Ofício Cível da Comarca de Itu/SP processo nº 4002213-72.2013 constando como exequente Iresolve 
Companhia Securit izadora de Créditos Financeiros S/A e como executados Waldemar de Araújo Rocha e Walk Comércio de Plástico Ltda EPP o imóvel desta matrícula encontra-se penhorado. Débitos de 
IPTU: Não Constam Débitos IPTU. Valor da Avaliação: R$587.279,94 (Quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), atualizados até junho de 2021 (Valores 
são atualizados até a data do leilão). Valor do Segundo Leilão (60%): R$ 352.367,96 (Trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) atualizados até junho de 
2021. DA ARREMATAÇÃO – Os valores dos bens arrematados deverão ser depositados através de Guia de Depósito Judicial em até 24 horas da realização do leilão. Após o encerramento do Leilão, o 
arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito - recomendamos aguardar instruções para efetuar o depósito. Decorrido o prazo sem que arrematante tenha realizado o depósito, tal informação 
será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação de medidas judiciais cabíveis. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da 
lei com igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação. DO PAGAMENTO À VISTA: O lance à vista sempre prevalecerá sobre as demais propostas de pagamento parcelado (artigo 895, §7°, CPC/2015). DO PARCELAMENTO: 
Com previsão no Art. 895, o interessado em adquirir o bem de maneira parcelada deverá apresentar a proposta por escrito até o início o leilão. A proposta conterá oferta de pagamento de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea (móveis) ou por hipoteca do próprio bem (imóveis). COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
O arrematante deverá pagar ao leiloeiro o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação a título de comissão mediante Guia de Depósito Judicial, assim como o valor da arrematação. 
DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. (Art. 843 e 894 do CPC). 
Havendo arrematação, será reservada a parte do coproprietário, previamente intimado nos autos. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação somente será assinado pelo magistrado após a efetiva 
comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 do Provimento. ART.901, §1º E §2º DO CPC: Após 
assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial e pelo arrematante será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma que trata 
o § 4° do Art. 903 do CPC. CARTA DE ARREMATAÇÃO: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no § 2° do Art. 903 do CPC, sem que impugnação de qualquer das situações previstas no § 1° do 
mesmo, a carta de arrematação será expedida. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E DEMAIS CREDORES HIPOTECÁRIOS: Aplicar-se-á o disposto no art.908 do CPC. TAXAS E IMPOSTOS: Os débitos de IPTU 
sub-rogam-se sobre o valor dos bens, de acordo com o Art. 130 § único do CTN. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E CORRESPONSÁVEL: O executado, o coproprietário, o titular de direitos, credores hipotecá-
rios e terceiros interessados do processo que possuem representação serão cientif icados do dia, hora e local do leilão através do presente edital nos termos do artigo 889, I e § único do CPC. Aos participan-
tes da Hasta pública é defeso alegar desconhecimento das cláusulas constantes neste edital para se eximirem das obrigações geradas, inclusive as de ordem criminal. Todo aquele que impedir, perturbar 
ou fraudar arrematação judicial; afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará de acordo com o art. 358 do Código Penal incurso na pena 
de dois meses a um ano de detenção, ou multa, além da pena correspondente à violência. Os bens serão vendidos de natureza ad corpus. Advogados: Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP), Bruno Cesar Moron 
Luz (OAB 258061/SP) Vicente Luiz Fortaleza (OAB 323435/SP). São Paulo, 30 de junho de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro Oficial JUCESP 266 Dr. (a) Karla Peregrino Sotilo Juiz (a) de Direito. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 8ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS - Edital de 1ª e 2ª Praça dos Direitos do Imóvel abaixo descrito, para conhe-
cimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO da executada MICHELLE 
AGISANE SILVA COSTA (CPF: 218.094.998-79) e do credor fiduciário CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), extraída dos autos Da AÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS, promovida por RE-

SIDENCIAL GRAND ESPLENDOR (CNPJ: 13.304.739/0001-39). PROCESSO: 1001414-75.2016.8.26.0577. O DR. 
DANIEL TOSCANO, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de São José dos Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e 
parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 
do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da 
Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando 
a plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda 
e arrematação em 1ª Praça com início no dia 12/07/2021 às 13:00 horas e com término no dia 15/07/2021 às 13:00 
horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já 
designado a 2ª Praça com início no dia 15/07/2021 às 13:01 horas e com término no dia 04/08/2021 às 13:00 
horas. BEM: DIREITOS QUE QUE O DEVEDOR FIDUCIANTE POSSUI SOBRE O APARTAMENTO Nº 13, localizado 
no 01º andar ou 02º pavimento do Bloco A – Edifício Sirios, integrante do empreendimento denominado “RESIDENCIAL 
GRAND SPLENDOR”, situado na Rua CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, nº 3.202, Bairro do LIMOEIRO, desta cida-
de, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José dos Campos, com área privativa de 141,680 metros quadrados, 
área privativa de hobby-box de 5,600 metros quadrados, área de uso comum de 96,741 metros quadrados, área de 
garagem de 22,080 metros quadrados, encerrando a área total de 266,101 metros quadrados, correspondendo-lhe uma 
fração ideal no terreno de 0,274411%. Estando vinculado ao apartamento o hobby-box nº 67, localizado no 02º subsolo 
e o direito de uso exclusivo das vagas nºs 225, e 226, localizadas no 02º subsolo. Matrícula nº 195.773 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob nº 49.0127.0016.0000. 
Termo de Penhora: Formalizado em 08/05/2020 às fls. 261. Fiel Depositário: A executada Michelle Agisane Silva 
Costa, RG 47.042.543-x. Avaliação (Fls. 145): R$ 800.000,00 (maio/2019), homologado por decisão de fls. 301. Con-
forme Avaliação: Em diligencia ao apartamento constatei que o mesmo está totalmente reformado, na sala o piso é 
porcelanato, uma parede da sala é toda revestida com espelho e em outra papael de parede, a porta de entrada foi 
substituída por outra em madeira maciça pivotante, todo o apartamento com móveis planejados, a iluminação de todo 
o apartamento é automatizada, a área gourmet foi toda reformada, a sacada com fechamento em vidro e com cortina 
bloqueador solar (com controle remoto), o espaço do quarto de empregada foi reformado e no local foi feito um escritório, 
os quartos também tem papel de parede e são três suítes sendo que o banheiro da suíte principal foi colocado banheira 
e todos os banheiros são pastilhados, o lavabo também foi reformado e a área de serviço foi colocado armários planeja-
dos e pedras e constatou o excelente estado do apartamento. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No segundo 
pregão o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60%, do valor atualizado da avaliação correspondente à 
R$ 529.142,00 (maio/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista 
ou parcelado.  COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, 
ADJUDICAÇÃO OU ACORDO: Se o executado, após a deferimento pelo juízo do edital em epígrafe, pagar a dívida 
antes de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com a comissão no 
importe de 5% sobre o valor do acordo firmado, nos termos da Resolução 236/2016 do CNJ, art. 7º, parágrafos §3º 
e §7º. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 
3842-3333, e-mail: juridico@fvleiloes.com.br, ou ainda no endereço do gestor na Avenida Indianópolis nº 2.029 – India-
nópolis – São Paulo / SP. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o 
executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo 
ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. 
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DR. DANIEL TOSCANO - Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro de 
São José dos Campos. WWW.FVLEILOES.COM.BR 

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 3ª VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO CAETANO DO 
SUL / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça dos direitos do devedor fiduciante sobre o Imóvel abaixo 

descrito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados ANDERSON OLIVEIRA DE 
PAULA (CPF: 246.225.658-03), DANIELA ALVES PINHEIRO (CPF: 261.350.178-29) e do credor fiduciário ANTILHAS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 47.484.050/0001-55), extraída dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPROMISSO, promovida por JOSÉ LINDOLFO SIQUEIRA LOPES DE CASTRO 
(CPF: 037.660.188-41). PROCESSO: 1002650-30.2018.8.26.0565. O DR. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA, Juiz de Di-
reito da 3ª Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem 
ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos 
do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, 
Resolução 233/2016 do CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma eletrônica IMPACTO LEILÕES 
(www.impactoleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça 
com início no dia 12/07/2021 às 11:00 horas e com término no dia 15/07/2021 às 11:00 horas, entregando-o a quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início 
no dia 15/07/2021 às 11:01 horas e com término no dia 05/08/2021 às 11:00 horas. BEM: DIREITOS QUE O DEVE-
DOR FIDUCIANTE POSSUI SOBRE O IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 92, localizado no 9º pavimento tipo do BLOCO D 
– EDIFÍCIO JURITI, integrante do EMPREENDIMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, situado na Avenida Padre Arlindo 
Vieira nº 2772, na Saúde – 21º Subdistrito. UM APARTAMENTO, com as áreas: privativa de 66,85m², comum de garagem 
de 8,40m², uso comum de 41,808m², total de 117,058m², e a fração ideal no terreno de 0,52084%, cabendo-lhe o direito a 
1 vaga para automóvel de passeio em local de uso indeterminado na garagem coletiva localizada nos pavimentos térreo e 
superior do condomínio. Cadastrado junto a Prefeitura Municipal sob Contribuinte nº 157.029.0257-1. Matrícula nº 198.044 
do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo / SP. Avaliação (fls. 314/352): R$ 323.000,00 em dezembro/2020. 
Termo de Penhora: Formalizado em 29/10/2019 por força do despacho de fls. 179. Conforme Laudo de Avaliação 
(fls. 318): O apartamento possui sala de estar e de jantar integradas (com terraço), corredor, 3 dormitórios, banheiro, 
cozinha e área de serviço e uma vaga de garagem. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM –No segundo pregão, o 
valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial correspondente a R$ 
201.249,00 (maio/2021). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou 
parcelado. COMISSÃO: A comissão devida será de 5% sobre o valor da arrematação. REMIÇÃO DA EXECUÇÃO, AD-
JUDICAÇÃO OU ACORDO: Se o executado, após a deferimento pelo juízo do edital em epígrafe, pagar a dívida antes 
de adjudicado ou alienado o bem, ou sendo firmado acordo entre as partes, deverá arcar com a comissão no importe de 
5% sobre o valor do acordo firmado, nos termos da Resolução 236/2016 do CNJ, art. 7º, parágrafos §3º e §7º. DÚVIDAS 
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente junto ao Ofício onde tramita a ação ou através do Tel.: (11) 3842-3333, e-mail: 
juridico@impactoleiloes.com.br, ou ainda no endereço Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo / SP. 
Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não 
tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no ende-
reço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. DR. SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA - Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de São Caetano 
do Sul. WWW.IMPACTOLEILOES.COM.BR

W W W. I M PA C T O L E I L O E S . C O M . B R

AVISO DE LEILÃO ON-LINE Nº 2021/209285V(9101)
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR - TDC - CESUP  PATRIMÔNIO - PR

15/09/2021 às 11h00
Leiloeira Ofi cial: Carla Sobreira Umino - Jucesp 826

Informações: (11) 2359-7351
www.lancenoleilao.com.br

WWW.LANCENOLEILAO.COM.BR

PREGÃO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) Nº 
18/2021-  Registro de preço para EVENTUAL AQUISIÇÃO de gêneros ali-
mentícios perecíveis e não perecíveis para a merenda escolar, da Prefeitura 
Municipal de Espírito Santo do Turvo “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo 
do Turvo - SP comunica a todos os interessados, que se encontra a disposi-
ção, o edital licitatório referente ao PREGÃO ELETRONICO SRP nº 18/2021 
do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 
12 de julho as 08hr00 min até o dia 21 de julho de 2021, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 22 de julho de 2021, às 
8h30min LOCAL: https://bllcompras.com “Acesso Identificado”
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: Setor de 
Licitações – Rua: Lino dos Santos, S/N, Jardim Canãa, Espírito Santo do Tur-
vo/SP – CEP 18937-000 – Telefone (14) 3375-9500 – E-mail: licitacao@es-
piritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 05 de julho     de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO 

AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 19892/21 - Pregão Eletrônico nº 113/21. Objeto: Serviços de exames 
laboratoriais a serem realizados nos servidores públicos municipais para atendimento da 
Legislação Trabalhista e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 27 de julho de 2021 
- Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 27 de julho de 2021 - Início 
da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 27/07/2021. 
Processo nº 20010/21 - Pregão Eletrônico nº 114/21. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios estocáveis para a merenda escolar. Recebimento das propostas dos lotes: 
até às 9h00 do dia 28 de julho de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
9h00 do dia 28 de julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 
28/07/2021. 
Processo nº 15321/21 - Pregão Eletrônico nº 115/21. Objeto: Aquisição de materiais de 
limpeza e higiene de piscinas. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 
29 de julho de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 29 de 
julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 29/07/2021. 
Processo nº 19990/21 - Pregão Eletrônico nº 116/21. Objeto: Adesivagem/plotagem dos 
veículos oficiais da frota municipal. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 
do dia 29 de julho de 2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 
29 de julho de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 29/07/2021. 
Processo nº 20568/21 - Pregão Eletrônico nº 117/21. Objeto: Serviços de exames 
laboratoriais a serem realizados nos servidores públicos municipais para atendimento da 
Legislação Trabalhista e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
PCMSO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 30 de julho de 2021 
- Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 30 de julho de 2021 - Início 
da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 30/07/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 07/07/2021, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 05 de julho de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

COMPANHIA METROPOLITANA DE 
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP

CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

 EXTRATO DA ATA 618ª
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM A 31 DE MAIO DE 2021 
Aos trinta e um dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às onze horas, no Gabinete da 
Presidência da COHAB-SP, na Rua São Bento n° 405 - 14º andar, nesta Capital, reuniu-se o Conselho 
de Administração da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, por 
convocação da senhora conselheira, Berenice Maria Giannella, que assume a Presidência dos 
trabalhos desta reunião, estando presentes os senhores Membros do Conselho, Alexandre Modonezi 
de Andrade, Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, Ana Claudia Carletto, Edileusa de Aquino Vidal, 
Marcelo Costa Del Bosco Amaral e Silmara dos Santos. Os senhores Conselheiros Gustavo Garcia 
Pires, Renata Cunha Vianna e Berenice Maria Giannella participaram da reunião por meio remoto. 
Presente, ainda, o senhor Diretor Presidente da COHAB-SP, Alexsandro Peixe Campos. Secretária 
designada: Maria Amália Gonçalves Morais. PAUTA: - 1 - ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DO VICE 
- PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 2 - CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 3 - OUTROS ASSUNTOS. Havendo número legal, a senhora 
conselheira de administração Berenice Maria Giannella iniciou os trabalhos, agradecendo a presença 
e participação de todos. Em seguida, colocou em discussão as matérias do dia. 1 - Eleição do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração. A senhora Conselheira 
Berenice Maria Giannella informa que em decorrência da eleição dos senhores Conselheiros de 
administração para um novo mandato, há necessidade de se promover a eleição do Presidente do 
Conselho de Administração e também do Vice - Presidente, nos termos do artigo 13, dos Estatutos 
Sociais da COHAB-SP, que assim dispõe: - “Os membros do Conselho de Administração elegerão, 
entre si, um Presidente e um Vice - Presidente”. DELIBERAÇÃO: - O Conselho de Administração 
delibera, à unanimidade, eleger para presidente do Conselho de Administração, o senhor Gustavo 
Garcia Pires, brasileiro, solteiro, Bacharel em Direito, portador da Cédula de Identidade, RG nº 
36.880.537-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 437.607.748.81, residente e domiciliado nesta 
Capital, na Alameda Olga, n° 300, apto. 11, Barra Funda e para Vice - Presidente do Conselho 
de Administração, o senhor Marcelo Costa Del Bosco Amaral, brasileiro, casado, Bacharel em 
Administração, portador da Cédula de Identidade, RG n° 1.077.881-SSP/DF, inscrito no CPF/MF 
sob n° 134.463.188-60, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, n° 438, apto. 43, Boqueirão, 
Santos, ambos com mandato até 08/03/2023. Os senhores Conselheiros declaram para devidos fi ns 
que não estão incursos nas restrições que os impeça de exercer os cargos de Presidente e Vice - 
Presidente do Conselho de Administração, inclusive no que diz respeito ao contido na Lei n° 13.303/16 
e no Decreto Municipal n° 58.093/18 e tomam posse em termo próprio conforme as disposições 
estatutárias e legais; - 2 - Calendário das Reuniões do Conselho de Administração. A senhora 
Conselheira Berenice Maria Giannella menciona a conveniência de se estabelecer um calendário 
de Reuniões do Conselho de Administração, ainda que outras reuniões não agendadas previamente 
possam ser realizadas sempre que necessário. DELIBERAÇÃO: - O Conselho de Administração, 
à unanimidade, resolve aprovar o calendário das Reuniões do Conselho de Administração, com a 
realização das reuniões nas ultimas quintas-feiras de cada mês, às onze horas, com exceção para 
o mês de dezembro/2021, quando será realizada a reunião no dia 16/12/2021, no mesmo horário, 
fi cando avençado que em janeiro do próximo ano será elaborado o novo calendário para 2022;
- 3 - Outros Assuntos. Alteração na Diretoria da COHAB-SP. A senhora Conselheira, Berenice 
Maria Giannella, apresenta proposta para a destituição, a pedido, do senhor Laércio Paulino Simões, 
que exerce o cargo de Diretor de Programas de Fomento Habitacional da COHAB-SP e da eleição 
para esse mesmo cargo, do senhor Nilson Edson Leônidas, que passa a acumular temporariamente 
esse cargo com o que atualmente exerce de Diretor Técnico e de Patrimônio. DELIBERAÇÃO: 
- O Conselho de Administração delibera, à unanimidade, destituir do cargo de Diretor de Programas 
e Fomento Habitacional da COHAB-SP, o senhor Laercio Paulino Simões e eleger para esse 
mesmo cargo de Diretor de Programas e Fomento Habitacional, o senhor Nilson Edson Leônidas, 
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade, RG n° 13.776.251-3 - SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob n° 063.099.838-81, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua João 
Perestrello, n° 117. O senhor Diretor de Programas de Fomento Habitacional que passa a acumular 
esse cargo com o de Diretor Técnico e de Patrimônio, declara para os devidos fi ns, que não está 
incurso nas restrições que o impeça de exercer o cargo para o qual foi eleito, inclusive no que diz 
respeito ao contido na Lei n° 13.303/16 e no Decreto Municipal n° 58.093/18 e toma posse em termo 
próprio, conforme as disposições estatutárias e legais, com mandato até 29 de dezembro de 2022, de 
forma a compatibilizar-se com o mandato dos demais diretores, com exceção do senhor Diretor de 
Participação, cujo mandato termina no dia 27 de Janeiro de 2022. ENCERRAMENTO: - Nada mais 
havendo a tratar, a senhora Conselheira de Administração, Berenice Maria Giannella determinou o 
encerramento da reunião, dela sendo lavrada a presente ata, que vai por todos assinada, e por mim, 
rubricada. São Paulo, 31 de Maio de 2021. Berenice Maria Giannella Membro do Conselho de 
Administração, Gustavo Garcia Pires Membro do de Administração, Edileusa de Aquino Vidal 
Membro do Conselho de Administração, Aline Pereira Cardoso da Sá Barabinot Membro do 
Conselho de Administração, Ana Claudia Carletto Membro do Conselho de Administração, 
Renata Cunha Vianna Membro do Conselho de Administração, Alexandre Modonezi de 
Andrade Membro do Conselho de Administração, Silmara dos Santos Membro do Conselho 
de Administração, Marcelo Costa Del Bosco Amaral membro do Conselho de Administração, 
Maria Amália Gonçalves Morais Secretária designada. Certifi co o registro sob o número 
308.279/21-9 Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral, Jucesp.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 0003831-73.2021.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. RENATO SIQUEIRA DE PRETTO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) EDIGENA TENÓRIO FIGUEIREDO VIEGAS, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 
084.094.428-41, que por este Juízo, tramita um Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, movido por 
Clayton Jose da Silva, alegando em síntese que a ré é proprietária do veiculo de placa EYX 9909, que na verdade é 
utilizado pelo  seu filho. Como encontra-se em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, 
nestas condições foi deferido a citação pelo presente edital, para comparecer em juízo, para promover sua defesa e ser 
notificada dos ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 05 de 
Julho de 2021. 

Eletromidia S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de março de 2021

1. Data, Horário e Local: No dia 31 de março de 2021, às 10:30 horas, por conferência telefônica. 2. Presença: A totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença, por conferência telefônica, da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão 
Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. 5. Ordem do dia: deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do 
capital autorizado, por subscrição particular, para atender ao exercício do direito de aquisição de ações próprias pelos beneficiários do Plano de 
Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020 
(o “2º SOP”), nos termos e condições ali previstos. 6. Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho 
de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo. 6.1. Foi aprovada a emissão de um total de 393.606 (trezentas 
e noventa e três mil, seiscentas e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações”), em tudo iguais às Ações de 
emissão da Companhia atualmente existentes, dentro do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, pelo 
preço de emissão de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) por ação, já corrigido monetariamente de acordo com a variação do 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, de acordo com o disposto nos instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações 
celebrados em 29 de dezembro de 2020 e 15 de março de 2021 entre a Companhia e os beneficiários do 2º SOP. Os referidos beneficiários tiveram 
sua participação no 2º SOP autorizada em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 23 de dezembro de 2020 e em 8 de março de 
2021, momento em que os instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações foram igualmente aprovados. 6.2. Nos termos do 
parágrafo 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os demais acionistas da Companhia não terão 
direito de preferência na subscrição das 393.606 (trezentas e noventa e três mil, seiscentas e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem 
valor nominal sujeitas ao 2º SOP. 6.3. As novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, pelos beneficiários do 2º SOP, mediante 
a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, arquivados na sede da Companhia. As ações ora emitidas participarão, em igualdade de 
condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data, inclusive a dividendos 
e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral. 6.4. Como resultado da deliberação ora aprovada, o capital 
social da Companhia, atualmente de R$ 204.953.049,67 (duzentos e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, quarenta e nove reais e 
sessenta e sete centavos), dividido em 137.679.732 (cento e trinta e sete milhões, seiscentas e setenta e nove mil, setecentas e trinta e duas) ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de R$ 207.296.499,78 (duzentos e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), representado por 138.073.338 (cento e trinta e oito milhões, setenta e três mil, 
trezentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração irá submeter à Assembleia 
Geral de acionista a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social. 6.5. Fica a administração 
da Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação da deliberação tomada 
acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente suspendeu a reunião antes do encerramento dos trabalhos para que se 
lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela 
Mesa e pelos Conselheiros presentes. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros 
presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra 
e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 31 de março de 2021. Mesa: Ricardo de 
Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 306.251/21-8 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de março de 2021
I. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de março de 2021, às 10h, por conferência telefônica.  II. Convocação: Dispensada em face da presença, 
por conferência telefônica, de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da 
Eletromidia S.A. (“Companhia”).  III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rodrigo 
Brandão Feitosa, Presidente da reunião e Presidente do Conselho de Administração; Tiago Branco Waiselfisz; Fabio Isay Saad; Felipe Franco da 
Silveira; Débora Mayor Vizeu; Paulo Racy Badra, conselheiro independente; e Ricardo Romeiro Otero, conselheiro independente. Presente ainda o 
Sr. Ricardo de Almeida Winandy, secretário da reunião.  IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão 
Feitosa, que convidou o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para secretariar os trabalhos.  V. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes 
matérias:  (1) recomendar a aprovação da proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 
Companhia pelos acionistas da Companhia a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”);  (2) recomendar 
a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para ajustar o 
capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para atender (i) ao aumento de capital decorrente da oferta pública primária e 
secundária da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2021, (ii) aos exercícios de opções de 
compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 (o “1º SOP”); e (ii) à aquisição de ações próprias pelos outorgados do Plano de Opção de 
Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020  
(o “2º SOP”), conforme ali previsto; e (3) Convocação da AGOE.  VI. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, 
os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:  (1) recomendar, nos termos do artigo 152 da Lei  
nº 6.404/76 e do artigo 20, inciso “xiv” do Estatuto Social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da 
proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, no valor total de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (incluindo 
remuneração fixa, remuneração baseada em ações e encargos correspondentes) a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária 
em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021;  (2) recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia para ajustar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para atender (i) aos 
exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do 1º SOP; e (ii) à aquisição de ações próprias no âmbito do 2º SOP; e (3) aprovar 
a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 30 de abril de 2021 
às 17h, ou, em segunda convocação, na data e horário que vierem a ser designados pela Diretoria, e que terão como ordem do dia:  
(i) em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2020; (2) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 
(3) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os 
acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021  
e (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, dentro do limite do capital 
autorizado, para atender (i) ao aumento de capital decorrente da oferta pública primária e secundária da Companhia, conforme aprovado pelo 
Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2021, (ii) aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção 
de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017  
e (iii) à aquisição de ações próprias pelos outorgados do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020, conforme ali previsto; e (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, para refletir as alterações previstas no item (1). VII. Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, 
foi aprovada, conforme votos proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes. A presente ata é cópia fiel da original 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de março de 2021. Mesa: Ricardo de Almeida Winandy - Secretário da Mesa. JUCESP nº 306.250/21-4 
em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 30 de abril de 2021
I. Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 17:00 horas, horário de Brasília, na sede social da Eletromidia S.A. 
(“Companhia” ou “Eletromidia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, 
parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, transmitida de forma exclusivamente digital por meio da plataforma “Ten Meetings” (“Plataforma Digital”), conforme 
Edital de Convocação publicado pela Companhia nos termos do item II abaixo. II. Convocação: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo em suas edições de 31 de março de 2021, 1º e 6 de abril de 2021, nas páginas 407, 181 e 121, respectivamente, e no 
jornal “A Gazeta de S. Paulo” em suas edições de 31 de março de 2021, nas páginas B3, A7 e A7, respectivamente, conforme o disposto no artigo 
124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). III. Publicações Legais: O Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S., relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados em 30 de março de 2021 no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no jornal “A Gazeta de S. Paulo”, páginas B1 a B5 e páginas 71 a 79, bem como arquivados na sede social da Companhia 
e disponibilizados nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. IV. Quórum: 
Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de (i) 72,72% do capital social da Companhia 
em Assembleia Geral Ordinária; e (ii) 72,72% do capital social da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária, conforme registros constantes 
do livro de presença de acionistas e informações constantes dos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, 
na forma do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. V. Presença Legal: Presentes o Sr. Lazaro Angelim Serruya, representante 
legal da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., o Sr. Ricardo de Almeida Winandy, Diretor Financeiro da Companhia, e a Sra. Marina Pereira 
Melemendjian, Diretora de Relações com Investidores da Companhia, em atendimento ao disposto no §1º do artigo 134 da Lei das S.A. VI. 
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, que convidou a Sra. Joice Nogueira Dolse para 
secretariar os trabalhos. VII. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 7.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (2) examinar, discutir e votar a proposta de destinação do prejuízo apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (3) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data 
de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social 
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021. 7.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, para 
atender aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado 
pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017; e (2) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, para refletir as alterações previstas no item (1) acima. VIII. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes 
da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua 
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1° e 2°, da Lei das S.A., bem como dispensada a leitura 
do mapa sintético consolidado dos votos proferidos a distância, divulgado ao mercado em 28 de abril de 2021 e colocado à disposição dos 
acionistas para consulta: 8.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (1) Foram aprovados, por unanimidade dos votos proferidos, com as devidas 
abstenções dos legalmente impedidos de votar, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020. (2) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da Administração da Companhia de destinação do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, da seguinte forma: (i) R$60.964.305,61 (sessenta milhões, novecentos e sessenta e quatro 
mil, trezentos e cinco reais e sessenta e um centavos) referentes à reversão de reserva de lucros de 31 de dezembro de 2019 para absorção de 
prejuízos; (ii) R$3.680.382,96 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) referentes à reversão 
da reserva legal de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos; (iii) R$6.732.243,37 (seis milhões, setecentos e trinta e dois mil, duzentos 
e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) referentes à reversão de dividendo mínimo obrigatório de 2019; (iv) R$ - 1.652.779,06 (um milhão, 
seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e seis centavos) referentes ao pagamento de dividendos intermediários em 
17/02/2020; e (v) R$1.570.269,63 (um milhão, quinhentos e setenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) referentes ao 
saldo remanescente de lucros acumulados a serem transferidos para absorção de prejuízos acumulados até o exercício findo em 31.12.2019.  
(3) Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, a fixação da remuneração global dos administradores a ser paga até a data de realização da 
assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, considerando o período de maio de 2020 a abril de 2021, no valor total de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de reais), incluindo remuneração fixa e remuneração baseada em ações. (4) Foi registrado o recebimento de pedido de instalação do Conselho 
Fiscal, nos termos do artigo 161, parágrafo segundo, da Lei das S.A., por parte de acionistas detentores de mais do que 2% (dois por cento) do 
capital social da Companhia. No entanto, não foram indicados candidatos aos assentos do Conselho Fiscal, restando o pedido prejudicado.   
8.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de refletir o valor do capital social, 
consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2021 o qual foi aumentado de R$ 200.774.171,67 (duzentos 
milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), dividido em 135.530.332 (cento e trinta e cinco 
milhões, quinhentas e trinta mil, trezentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser  
de R$ 207.296.499,78 (duzentos e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), 
dividido em 138.073.338 (cento e trinta e oito milhões, setenta e três mil, trezentas e trinta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor  
nominal, em decorrência do exercício de opções de compra ou de subscrição de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos  
administradores e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e empregados de suas controladas, direta ou indiretas, 
participantes dos atuais planos de incentivo de longo prazo, conforme autoriza a redação do artigo 6º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da 
Companhia. Em decorrência da referida deliberação, foi aprovada a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, de modo que o referido 
artigo passa a ter a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 207.296.499,78 
(duzentos e sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), dividido em 138.073.338 
(cento e trinta e oito milhões, setenta e três mil, trezentas e trinta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” (2) Foi aprovada, por 
unanimidade dos votos proferidos, a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração previstas no item (1) 
acima, cuja íntegra constitui o Anexo III à presente ata. IX. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Senhora Secretária agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes as assembleias para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, 
discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela Mesa. Nos termos do artigo 21-V, §§1° e 2º da ICVM 481, foram considerados presentes 
à assembleia e signatários da ata os acionistas cujos boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que 
registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância “Ten Meetings”. Os Mapas Finais de Votação Sintéticos e a Lista de 
Acionistas Presentes constam do Anexos I e II a esta ata. A gravação das Assembleias e os votos manifestados por meio de boletins de voto a 
distância foram arquivados na Companhia. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária: Joice Nogueira Dolse. São Paulo, SP, 30 de abril 
de 2021. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Joice Nogueira Dolse - Secretária. JUCESP nº 308.252/21-1 em 
25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de maio de 2021
Data, Horário e Local: No dia 13 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Eletromidia S.A. (“Companhia”), na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. 
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto 
Social da Companhia. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Ordem do dia: 
Examinar, discutir e deliberar sobre as informações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 da 
Companhia (ITR 1T21). Deliberações tomadas por unanimidade: Os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade de votos e sem qualquer tipo de ressalva, manifestaram-se favoravelmente acerca das informações financeiras 
relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2021 da Companhia (ITR 1T21) e autorizaram sua divulgação ao mercado. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi aprovada pela unanimidade dos 
presentes. São Paulo, SP, 13 de maio de 2021. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida 
Winandy. Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, 
Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. 
São Paulo, SP, 13 de maio de 2021. Ricardo de Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 306.253/21-5 em 25/06/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de março de 2021
 I. Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de março de 2021, às 10h, por conferência telefônica. II. Convocação: Dispensada em face da presença, 
por conferência telefônica, de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto Social da 
Eletromidia S.A. (“Companhia”). III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rodrigo 
Brandão Feitosa, presidente da reunião e Presidente do Conselho de Administração; Tiago Branco Waiselfisz; Fabio Isay Saad; Felipe Franco da 
Silveira; Débora Mayor Vizeu; Paulo Racy Badra, conselheiro independente; e Ricardo Romeiro Otero, conselheiro independente. Presente ainda o 
Sr. Ricardo de Almeida Winandy, secretário da reunião. IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Brandão 
Feitosa, que convidou o Sr. Ricardo de Almeida Winandy para secretariar os trabalhos. V. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das seguintes 
matérias: (1) a aprovação do Relatório da Administração e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos pareceres da auditoria independente e do comitê de auditoria; e (2) a aprovação da proposta de 
destinação do prejuízo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Companhia (“AGOE”). VI. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho 
de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: (1) aprovar o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos pareceres da auditoria independente e do 
comitê de auditoria não estatutário, que, rubricadas pelo Secretário, permanecerão arquivadas na sede da Companhia; e (2) propor e recomendar 
a destinação do prejuízo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$68.153.883,25 (sessenta e oito milhões, cento e 
cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) da seguinte forma:
Prejuízo do Exercício (68.153.883,25)
Reversão de reserva de lucros de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos 60.964.305,61
Reversão da reserva legal de 31 de dezembro de 2019 para absorção de prejuízos 3.680.382,96
Reversão de dividendo mínimo obrigatório de 2019 6.732.243,37
Pagamento de dividendos intermediários em 17/02/2020 (1.652.779,06)
Saldo remanescente de lucros acumulados a serem transferidos para absorção de 
 prejuízos acumulados até o exercício findo em 31.12.2019 1.570.269,63
Em consequência da apuração dos prejuízos do exercício, não será constituída reserva legal, conforme disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76, 
conforme alterada. Ainda, considerando-se a conta de prejuízos acumulados da Companhia, não deverá ocorrer a distribuição de dividendo mínimo 
obrigatório aos acionistas. VII. Encerramento: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, 
suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada, conforme votos 
proferidos por e-mails, e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.  
São Paulo, 29 de março de 2021. Mesa: Ricardo de Almeida Winandy - Secretário da Mesa. JUCESP nº 306.249/21-2 em 25/06/2021.  
Gisela Simiema  Ceschin - Secretária Geral.

Eletromidia S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ 09.347.516/0001-81 - NIRE 3530045889-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2021

1. Data, Horário e Local: No dia 20 de março de 2021, às 10:30 horas, na sede da Eletromidia S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132. 2. Presença: A totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. 3. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de 
Almeida Winandy. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição 
particular, para atender aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 (o “1º SOP”). 6. Deliberações: 
Instalada a reunião do Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as 
matérias abaixo. 6.1. Foi aprovada a emissão de um total de 2.149.400 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil e quatrocentas) novas ações 
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal (“Ações”), em tudo iguais às Ações de emissão da Companhia atualmente existentes, dentro 
do limite do capital autorizado previsto no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, sendo (i) 1.135.200 (um milhão, cento e trinta e cinco mil e 
duzentas) novas Ações emitidas pelo preço de emissão de R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) por ação, conforme previsto nos 
instrumentos particulares de outorga de opção de compra de ações celebrados em 20 de novembro de 2019 entre a Companhia e determinados 
outorgados autorizados a participar do 1º SOP em Reunião do Conselho de Administração da Companhia (“RCA”) realizada em 12 de junho de 
2019, conforme retificada e ratificada em RCA realizada em 4 de novembro de 2019, e ajustado em função do desdobramento de ações da 
Companhia por deliberação tomada em RCA realizada em 22 de dezembro de 2020; e (ii) 1.014.200 (um milhão, catorze mil e duzentas) novas 
Ações emitidas pelo preço de emissão de R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) por ação, conforme previsto nos instrumentos particulares 
de outorga de opção de compra de ações celebrados em 5 de novembro de 2019 entre a Companhia e determinados outorgados autorizados a 
participar do 1º SOP em RCA realizada em 12 de junho de 2019, conforme retificada e ratificada em RCA realizada em 4 de novembro de 2019, e 
ajustado em função do desdobramento de ações da Companhia por deliberação tomada em RCA realizada em 22 de dezembro de 2020. 6.2. Nos 
termos do parágrafo 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/1976 e do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os demais acionistas da Companhia 
não terão direito de preferência na subscrição das 2.149.400 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil e quatrocentas) ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal sujeitas ao 1º SOP. 6.3. As novas ações emitidas pela Companhia são subscritas, nesta data, pelos 
beneficiários do Plano, mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, arquivados na sede da Companhia. As ações ora emitidas 
participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente 
data, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados, de forma integral. 6.4. Como resultado da deliberação 
ora aprovada, o capital social da Companhia, atualmente de R$ 200.774.171,67 (duzentos milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e 
setenta e um reais e sessenta e sete centavos), dividido em 135.530.332 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentas e trinta mil, trezentas e trinta e 
duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passa a ser de R$ 204.953.049,67 (duzentos e quatro milhões, novecentos e 
cinquenta e três mil, quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), representado por 137.679.732 (cento e trinta e sete milhões, seiscentas e 
setenta e nove mil, setecentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O Conselho de Administração irá 
submeter à Assembleia Geral de acionista a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social; 
6.5. Fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e 
implementação da deliberação tomada acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que foi 
aprovada pela unanimidade dos presentes. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy. Conselheiros 
presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra 
e Ricardo Romeiro Otero. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 20 de março de 2021. Mesa: Ricardo de 
Almeida Winandy - Secretário. JUCESP nº 306.248/21-9 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
104/2021, Edital 123/2021, PMH 3101/2021, objeto: “Registro de 

Preços para aquisição de E.P.I’S/Luvas, nos termos das especificações 
contidas no ANEXO I – Memorial Descritivo”. Cadastro das Propostas 
iniciais/documentos de habilitação até: 19/07/2021 às 08h00min. 
Abertura das Propostas iniciais/Início da fase competitiva: 19/07/2021 
às 09h00min. Tempo de Disputa: 10 minutos. Para todos as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF).Local: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível no 
website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico 
oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal 
Hortolândia Fácil> ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor 
de Cadastro, localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585, 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, no horário 
das 09:00 às 15:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos 
da importância do equivalente ao custo por folha da Administração. 
Hortolândia, 30 de junho de 2021.Marlene Batista do Nascimento/
Secretária Municipal Adjunta de Administração e Gestão de Pessoal.

9ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 9ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CA-
PITAL. Processo: nº 0087519-43.2019.8.26.0100. Executados: requerido(s) REGINA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO - ME 
atual denominação FRANCISCO CHAGAS RAMALHES SOUZA EIRELI, ESPÓLIO DE GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA, 
na pessoa de sua administradora e executada MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA LOTE 001 - Um apartamento 
com a área útil de 56,24m² e garagem com a área útil de 9,90m² na Vila Formosa. Rua Salvador do Vale, Nº 44 E 46, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 055.228.0024-0. Descrição completa na Matrícula nº 67.230 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 347.827,00 (sujeitos à atualização). LOTE 002 - Uma vaga de garagem com a área útil de 9,90m² 
na Vila Formosa. Rua Salvador do Vale, Nº 44 e 46, São Paulo/SP - Contribuinte nº 055.228.0024-0. Descrição completa 
na Matrícula nº 67.255 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 34.782,70 (sujeitos à atualização). 
LOTE 003 - Uma vaga de garagem com a área útil de 9,90m² na Vila Formosa. Rua Salvador do Vale, N º44 e 46, São 
Paulo/SP - Contribuinte nº 055.228.0024-0. Descrição completa na Matrícula nº 67.258 do 09º CRI de São Paulo/SP. Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 34.782,70 (sujeitos à atualização). DATA DA PRAÇA - começa em 27/07/2021 às 10h30min, e 
termina em 16/08/2021 às 10h30min. Ficam o(s) requerido(s) REGINA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO - ME atual denomi-
nação FRANCISCO CHAGAS RAMALHES SOUZA EIRELI, ESPÓLIO DE GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA, na pessoa 
de sua administradora e executada MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA, herdeiros LUIZ CARLOS SANTOS DE 
OLIVEIRA e REGINA MARIA OLIVEIRA MONTEIRO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interes-
sados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das 
Penhoras realizadas em 09/06/2020. 
 

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

Informações: Tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

 
MILAN LEILÕES

LEILOEIROS OFICIAIS

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial JUCESP 266, devidamente autorizado por este juízo nos autos em epigrafe, vem mui respeitosamente requerer juntada de minuta de edital de leilão para que seja deferido, 
podendo então este leiloeiro dar andamento aos atos pertinentes a sua nomeação. Desde já agradeço a confiança nesse leiloeiro depositada e coloco-me a disposição do juízo. Termo em que Pede-se 
deferimento São Paulo, 30 de junho de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro Oficial JUCESP 266. 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE ITU. EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES Processo nº 
40022137220138260286 Exequente: Iresolve Companhia Securit izadora de Créditos Financeiros S/A Executado(s): Walk Comércio de plásticos Ltda. ME e Waldemar de Araújo Rocha. A DRA. KARLA 
PEREGRINO SOTILO, Juíz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de ItuSP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fulcro no Prov. CSM1625/2009 do TJ/SP e Resolução n°236, de 13 de Julho de 2016, através 
do Milan Leilões (www.milanleiloes.com.br) portal de leilões on-line Leiloeiro Oficial: Ronaldo Milan JUCESP nº 266, levará a público pregão de venda e arrematação nos autos da ação de número 
40022137220138260286. Início da 1ª Praça no Dia 04 de agosto de 2021 às 14h00 e encerramento previsto no dia 06 de agosto de 2021, às 14h00 pelo valor da avaliação e ficando desde já designado a 
2ª Praça com Início no dia 06 de agosto de 2021, às 14h00 e término previsto no dia 26 de agosto de 2021, às 14h00 por lance não inferior a preço vil, neste ato deferido por 60% (sessenta por cento) do 
valor, conforme condições de venda constante do presente edital, o seguinte bem. DESCRIÇÃO DOS BENS: “Um prédio sob o nº 125 da Rua Itapeva, e seu respectivo terreno, designado como lote 2, da 
quadra 5, da Vila Baeta Neves, medindo 10,00 metros de frente para a referida rua, por 31,50 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, e 10,00 metros nos fundos; confrontando do lado direito com 
propriedade de Cia Construtora Paulista, do lado esquerdo, com propriedade de Giusephina Giglio, e nos fundos, com propriedade de Francisco Machado Lobo; encerrando a área total de 315,00 metros 
quadrados. Cadastro Municipal: 006.013.002.000. Av. 06 – 18 de Junho de 2020 – Penhora – 2º Ofício Cível da Comarca de Itu/SP processo nº 4002213-72.2013 constando como exequente Iresolve 
Companhia Securit izadora de Créditos Financeiros S/A e como executados Waldemar de Araújo Rocha e Walk Comércio de Plástico Ltda EPP o imóvel desta matrícula encontra-se penhorado. Débitos de 
IPTU: Não Constam Débitos IPTU. Valor da Avaliação: R$587.279,94 (Quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), atualizados até junho de 2021 (Valores 
são atualizados até a data do leilão). Valor do Segundo Leilão (60%): R$ 352.367,96 (Trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) atualizados até junho de 
2021. DA ARREMATAÇÃO – Os valores dos bens arrematados deverão ser depositados através de Guia de Depósito Judicial em até 24 horas da realização do leilão. Após o encerramento do Leilão, o 
arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito - recomendamos aguardar instruções para efetuar o depósito. Decorrido o prazo sem que arrematante tenha realizado o depósito, tal informação 
será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação de medidas judiciais cabíveis. Se o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da 
lei com igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação. DO PAGAMENTO À VISTA: O lance à vista sempre prevalecerá sobre as demais propostas de pagamento parcelado (artigo 895, §7°, CPC/2015). DO PARCELAMENTO: 
Com previsão no Art. 895, o interessado em adquirir o bem de maneira parcelada deverá apresentar a proposta por escrito até o início o leilão. A proposta conterá oferta de pagamento de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea (móveis) ou por hipoteca do próprio bem (imóveis). COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
O arrematante deverá pagar ao leiloeiro o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação a título de comissão mediante Guia de Depósito Judicial, assim como o valor da arrematação. 
DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. (Art. 843 e 894 do CPC). 
Havendo arrematação, será reservada a parte do coproprietário, previamente intimado nos autos. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação somente será assinado pelo magistrado após a efetiva 
comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 do Provimento. ART.901, §1º E §2º DO CPC: Após 
assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial e pelo arrematante será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma que trata 
o § 4° do Art. 903 do CPC. CARTA DE ARREMATAÇÃO: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no § 2° do Art. 903 do CPC, sem que impugnação de qualquer das situações previstas no § 1° do 
mesmo, a carta de arrematação será expedida. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E DEMAIS CREDORES HIPOTECÁRIOS: Aplicar-se-á o disposto no art.908 do CPC. TAXAS E IMPOSTOS: Os débitos de IPTU 
sub-rogam-se sobre o valor dos bens, de acordo com o Art. 130 § único do CTN. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E CORRESPONSÁVEL: O executado, o coproprietário, o titular de direitos, credores hipotecá-
rios e terceiros interessados do processo que possuem representação serão cientif icados do dia, hora e local do leilão através do presente edital nos termos do artigo 889, I e § único do CPC. Aos participan-
tes da Hasta pública é defeso alegar desconhecimento das cláusulas constantes neste edital para se eximirem das obrigações geradas, inclusive as de ordem criminal. Todo aquele que impedir, perturbar 
ou fraudar arrematação judicial; afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará de acordo com o art. 358 do Código Penal incurso na pena 
de dois meses a um ano de detenção, ou multa, além da pena correspondente à violência. Os bens serão vendidos de natureza ad corpus. Advogados: Jorge Vicente Luz (OAB 34204/SP), Bruno Cesar Moron 
Luz (OAB 258061/SP) Vicente Luiz Fortaleza (OAB 323435/SP). São Paulo, 30 de junho de 2021. Ronaldo Milan Leiloeiro Oficial JUCESP 266 Dr. (a) Karla Peregrino Sotilo Juiz (a) de Direito. 
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Geraldo Alckmin (hoje no PSDB, 
mas que estuda uma mudança 
de partido) é o preferido do elei-
tor paulista para as eleições ao 
Governo de São Paulo de 2022 

no cenário em que conta com Guilher-
me Boulos (PSOL), Fernando Haddad (PT), 
Márcio França (PSB) e Paulo Skaf (MDB). 
Os números são da nova pesquisa Gov-
net/Opinião Pesquisa, encomendada pelo 
Grupo Gazeta de S.Paulo e divulgada nesta 

terça-feira para as eleições ao Palácio dos 
Bandeirantes.

Alckmin vence os adversários em qua-
se todos os panoramas. Na situação em 
que não haveria a participação de Márcio 
França, porém, Haddad chega numerica-
mente à frente do tucano. Em outros dois 
cenários sem Alckmin o petista também 
lidera a corrida. Boulos está na dianteira 
da preferência eleitoral em uma situação: 
caso Alckmin e Haddad não participem da 

disputa. Por outro lado, Haddad lidera a re-
jeição dos paulistas. Na sequência, os que 
sofrem maior rejeição são Alckmin, Boulos 
e Skaf.

Na pesquisa espontânea, em que o elei-
tor é questionado em quem votaria sem a 
revelação de qualquer nome de possíveis 
candidatos, o líder é o atual governador 
João Doria (PSDB), que, porém, não escon-
de o desejo de concorrer para a presidência 
da República em 2022.

A pesquisa Govnet/Opinião Pesquisa foi 
realizada em parceria com o jornal Gazeta 
de S. Paulo, por meio de abordagem telefô-
nica com 820 eleitores de 168 municípios 
do estado de São Paulo. O período de rea-
lização da coleta de dados foi entre 21 a 26 
de junho de 2021. A margem de erro para 
o total da amostra é de 3,4%, para mais ou 
para menos. O nível de confiança é de 95%. 
Veja nesta e na próxima página os cenários 
levantados pela pesquisa. (Bruno Hoffmann)

Geraldo Alckmin lidera pesquisa
ao Governo de São Paulo

EM CENÁRIO MAIS PROVÁVEL. Gazeta divulga nova pesquisa às eleições estaduais de 2022

Se a eleição para governador do estado de São Paulo fosse hoje,
e esses fossem os candidatos, em qual você votaria?
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Na pesquisa espontânea, 
ou seja, a que questiona 
o eleitor em quem vota-
ria para governador de 
São Paulo sem apresen-

tar opções de nomes, o atual go-
vernador João Doria (PSDB) lidera a 
preferência do eleitor paulista, com 
7,2% das menções. Na sequência, o 
mais lembrado pelos eleitores con-
sultados foram Guilherme Boulos 
(4%), Fernando Haddad (1,7%), Ge-
raldo Alckmin (1,1%), Arthur do Val, 
Márcio França e Tarcísio de Freitas 
(todos com 1%). Depois, com índice 
inferior a 1%, foram citados Lula, 
Paulo Skaf, Elvis Cezar e Rodrigo 
Garcia, entre outros. (BH)

Se a eleição para governador do estado de São Paulo fosse hoje,
em quem você gostaria de votar?

ESPONTÂNEA

A pesquisa Gazeta de S. Paulo/
Govnet/Opinião Pesquisa 
também fez a seguinte 
questão aos eleitores: “Se a 
eleição para Governador de 

São Paulo fosse hoje, e esses fossem os 
candidatos, em qual deles você não vo-
taria”. O líder nesse quesito foi Fernando 
Haddad, com 42% de rejeição dos elei-
tores paulistas. Depois, o ex-governador 
Geraldo Alckmin apresentou uma 
rejeição de 38,9%, enquanto esse índice 
de Guilherme Boulos foi de 38% e de 
Skaf, de 37,3%. Por sua vez, o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia apresenta rejeição 
de 31,2%, Arthur do Val, de 27,2%, Márcio 
França, 25,7% e Elvis Cezar, de 23,8%. 
O possível candidato com a menor 
rejeição entre os eleitores paulistas é 
Vinicius Poit, com 23%. (BH)

Se a eleição para governador do estado de São Paulo fosse hoje,
e esses fossem os candidatos, em qual deles você não votaria?

REJEIÇÃO
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João Doria é o mais lembrado em 
pesquisa espontânea

BEM À FRENTE DE 2º COLOCADO.  Governador segue sendo o mais lembrado pelos paulistas na hora de ir às urnas
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Governador do Estado de São 
Paulo por quatro mandatos, o 
médico Geraldo Alckmin, que 
está em tratativas de deixar o 
PSDB de João Doria para inte-

grar o PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, 
pode estar próximo de emplacar um iné-
dito e recordista quinto mandato à fren-
te do Estado mais populoso do Brasil. Em 
quatro cenários de possíveis de segundo 
turno, o ex-símbolo máximo do tucanato 
só enfrenta dificuldades em uma eventual 
disputa direta com Márcio França (PSB), 
de acordo com a pesquisa Govnet/Opinião 
Pesquisa.

A primeira disputa direta de Alckmin 
ilustrada pela pesquisa vê o ex-tucano al-
cançar 37,8% da intenção do eleitorado 

pesquisado contra 28% de Guilherme Bou-
los (PSOL). Neste cenário, 25,2% das pes-
soas afirmam que anulariam o voto, en-
quanto 8,9% se demonstraram indecisos.

Em seguida, o médico também demons-
tra boa vantagem em um possível segundo 
turno contra Fernando Haddad. O levanta-
mento aponta Alckmin com 32,9% da pre-
ferência do eleitorado do Estado. O petista 
aparece um pouco atrás, com 27,1%, en-
quanto 26,5% afirmam que preferem anu-
lar o voto. Por fim, 13,5% se demonstraram 
indecisos na disputa entre ambos.

Caso o adversário de Alckmin num se-
gundo turno fosse o atual vice de João Do-
ria, o advogado Rodrigo Garcia, a vanta-
gem seria avassaladora. Alckmin desponta 
com 49,6% da preferência dos entrevista-

dos, contra apenas 8,8% do vice-governa-
dor, uma vantagem superior a 40 pontos 
percentuais. 

O único cenário de nítida divisão en-
tre os pesquisados se dá quando Geraldo 
Alckmin é colocado num possível segun-
do turno contra seu vice durante as elei-
ções de 2014, Márcio França, que assumiu 
seu cargo e já foi governador do Estado 
por oito meses após o médico ter deixa-
do o cargo para tentar concorrer ao cargo 
de Presidente da República em 2018. Para 
32,7% dos entrevistados, Alckmin seria a 
primeira escolha para as eleições de 2022, 
enquanto 32,2% apontam Márcio França 
como um nome melhor do que o do ex-tu-
cano. Já 22,8% afirmaram que anulariam o 
voto, enquanto 12,3% ficaram indecisos.

Ao se retirar Geraldo Alckmin de um 
possível segundo turno, os resultados 
mostram uma variação maior. Numa 
eventual disputa entre Fernando Haddad 
e Guilheme Boulos, o petista demonstrou 
26,6% da preferência do eleitorado ques-
tionado, enquanto o nome forte do PSOL 
alcançou 26% cravado. Os votos nulos são 
37,4%, e os indecisos são 10%. Já em um se-
gundo turno entre Márcio e Boulos, o can-
didato do PSB aparece com 30,9%, contra 
28,5% do político do PSOL. Ao todo, 27,4% 
afirmam que anulariam, enquanto 13,2% 
disseram não saber como votariam.

Abaixo, seguem esses e os outros cená-
rios para um eventual segundo turno no Es-
tado, de acordo com a pesquisa Govnet/Opi-
nião Pesquisa. (LG Rodrigues/Diário do Litoral)

Alckmin venceria todos os cenários, 
mas teria dificuldades com França
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6 DE JULHO DE 2021 Empregos

 A A Prefeitura de Guarujá abriu pro-
cesso seletivo simplificado para o 
preenchimento de 883 vagas de níveis 
médio, técnico e superior. O certame 
será realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal (Ibam).

Há oportunidades nos cargos de 
Atendente Administrativo (122), As-
sistente Social (8), Auxiliar de Farmá-
cia (35), Auxiliar de Saúde Bucal (26), 
Educador Físico Nasf (3), Enfermeiro 

(140), Farmacêutico (20), Fisioterapeu-
ta (26), Médico Clínico Geral (12), Mé-
dico Especialista Ginecologia e Obste-
trícia (3), Médico Especialista Pediatra 
(3), Médico Especialista Psiquiatra (3), 
Médico Socorrista (155), Nutricionista 
(3), Odontólogo (21), Psicólogo (6), Téc-
nico de Enfermagem (280) e Técnico 
de Raio-X (17).

Os contratados vão cumprir jor-
nadas que variam de 20 a 40 horas 

A seleção terá caráter temporário pelo período de 12 meses, podendo ser aditado 
por igual período

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Guarujá oferece 
883 vagas

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. Há oportunidades para os níveis médio, 
técnico e superior 

 A A Prefeitura de Guarujá 
aderiu ao Programa Tempo 
de Aprender, ofertado pelo Mi-
nistério da Educação (MEC). 
Desta forma, tornou pública 
a abertura do processo de se-
leção de Assistentes de Alfa-
betização para atuar, de forma 
voluntária, no Programa Tem-
po de Aprender, no âmbito da 
Rede Pública Municipal de En-
sino de Guarujá.

Os candidatos seleciona-
dos, convocados e designa-
dos atuarão pelo período de 
meses estipulado pelo FNDE, 
de acordo com os recursos 
repassados ao município. O 
processo seletivo terá valida-
de de um ano, podendo ser 

prorrogado por igual período, 
por uma única vez. 

Os interessados devem ter 
Ensino Superior em Pedagogia 
(completo ou em andamento – 
a partir do 5º semestre de Peda-
gogia) e experiência compro-
vada na atuação com turmas, 
projetos, atendimento em Al-
fabetização e Letramento.

AJUDA DE CUSTO.
A atuação como Assisten-
te de Alfabetização é consi-
derada atividade de nature-
za voluntária, sendo que os 
selecionados receberão uma 
ajuda de custo mensal, no va-
lor de R$ 150,00 para cada tur-
ma na qual atuarem, para fins 

Oportunidade 
para Assistentes 
de Alfabetização

A atuação como Assistente de Alfabetização é considerada 
atividade de natureza voluntária na área de educação

DIVULGAÇÃO

de ressarcimento de despesas 
pessoais (alimentação e trans-
porte). O Assistente de Alfabe-
tização poderá acumular até 
oito turmas, distribuídas nos 
dois turnos (matutino e ves-
pertino), chegando a receber 
ajuda de custo no valor de até 
R$1.200,00, para atendimento 
de 40 horas semanais, exer-
cendo, para isso, uma carga 
horária diária de 8 horas, de 
segunda a sexta-feira. 

É facultado ao Assistente de 
Alfabetização a atuação em, no 
mínimo, 2 turmas e, no máxi-
mo, 8 turmas de alfabetização.

INSCRIÇÕES.
A inscrição será feita através 
da ferramenta Google Formu-
lário. O link será disponibili-
zado por meio do site www.
guaruja.sp.gov.br, no período 
de 05 a 16 de julho de 2021. A 
inscrição é gratuita.

A convocação dos candi-
datos depende da transferên-
cia de recursos por parte do 
MEC/FNDE. (DL)

 A O Banco do Brasil e a Fun-
dação Cesgranrio divulgaram 
no Diário Oficial da União, 
do último dia 24, o Edital de 
Abertura da Seleção Externa 
2021/001. A seleção será rea-
lizada para provimento de 2 
mil vagas para Escriturário 
- Agente Comercial, mais 2 
mil de cadastro reserva, para 
atuação nas unidades de ne-
gócios, e 240 vagas de Escritu-
rário - Agente de Tecnologia, 
e outras 240 de cadastro de 
reserva, com foco em Conhe-
cimentos de TI.

O cargo de escriturário 
possui nomenclaturas espe-
cíficas para uso no relaciona-
mento com o mercado, que 
variam de acordo com a uni-
dade em que o funcionário 
está lotado. Para este concur-
so, os candidatos podem con-
correr para Agente Comercial, 
que trabalha na rede de agên-
cias do BB, em todo o país, ou 
para Agente de Tecnologia, 
que assume na área de Tec-

nologia, em Brasília.
As inscrições têm valor de 

R$ 38 e podem ser realizadas 
até 28 de julho de 2021. 

A realização das provas 
está prevista para o dia 26 
de setembro de 2021. Para 
participar da seleção, é pre-
ciso ter certificado de con-
clusão ou diploma de cur-
so de nível médio, expedido 
por instituição de ensino re-
conhecida pelo Ministério 
da Educação, Secretarias ou 
Conselhos Estaduais de Edu-
cação e idade mínima de 18 
anos completos, até a data da 
contratação.

As provas irão conter 
questões de Conhecimentos 
Básicos (25 questões): Língua 
Portuguesa, Língua Inglesa, 
Matemática e Atualidades 
do Mercado Financeiro e Co-
nhecimentos Específicos (45 
questões), de acordo com a 
vaga pretendida.

Serão ofertadas vagas em 
dependências situadas em to-

Banco do Brasil abre concurso para escriturário

Serão ofertadas oportunidades em dependências situadas 
em todos os estados e no Distrito Federal

DIVULGAÇÃO

igual período.
A remuneração inicial é 

de R$ 3.022,37, para jornada 
de 30 horas semanais, aju-
da alimentação/refeição de 
R$ 831,16 por mês e, cumula-
tivamente com o benefício 
de ajuda alimentação/refei-
ção, o Banco concede a cesta 
alimentação, no valor men-
sal de R$ 654,87, na forma do 
Acordo Coletivo de Trabalho 
- ACT. Há possibilidade de 
ascensão e desenvolvimen-
to profissional; participação 
nos lucros ou resultados, nos 
termos da legislação perti-
nente e acordo sindical vi-
gente; vale-transporte; au-
xílio-creche; auxílio a filho 
com deficiência; e previdên-
cia complementar.

Mais informações sobre 
o concurso podem ser obti-
das no Edital, disponível para 
consulta no site www.bb.com.
br/concurso, no Diário Oficial 
da União, e no site www.ces-
granrio.org.br. (DL)

dos os estados e no Distri-
to Federal. No momento da 
inscrição, o candidato deverá 
escolher a UF/Macrorregião/
Microrregião e a cidade de 
realização das provas.

A seleção externa tem va-
lidade de um ano, a contar da 
data de publicação do Edital 
de Homologação dos resulta-
dos finais, podendo ser pror-
rogada, uma única vez, por 

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Vagas
Não informado

Vagas
2.240 + CR

Inscrições
Até 16/07
www.guaruja.sp.gov.
br

Inscrições
Até 28/07
www.cesgranrio.org.
br

Ajuda de custo
R$ 150 por turma

Salário
R$ 3.022,37

Vagas
883

Inscrições
Até 23/07
www.ibamsp-concursos.org.br

Salário
Até R$ 7,8 mil

Taxa de inscrição
Até R$ 83

Taxa de inscrição
Gratuita

Taxa de inscrição
R$ 38

Trabalhando 
por uma sociedade
mais cooperativa

SESCOOP/SP ABRE PROCESSO SELETIVO PARA AS VAGAS:

>  Advogado Pleno
>  Consultor de Agronegócio Pleno

>  Consultor Técnico Pleno
>  Assistente Administrativo Junior
>  Instrutor de Qualificação Pleno
>  Analista de Comunicação Pleno

Acesse todas as informações de salários, benefícios e 
condições de participação no edital 002/2021 disponível em: 

www.sistemaocesp.coop.br/?a=processo-seletivo

semanais, de acordo com o cargo 
escolhido. Os salários alteram de R$ 
1.305,58 até R$ 7.892,99. Os aprova-
dos na função de médico socorris-
ta vão realizar plantões de 12 horas 
e receber R$ 1.100,00 por plantão.

As inscrições já estão abertas e 
seguem, exclusivamente através da 
internet, até as 11 horas do dia 23 de 
julho 2021. Os interessados devem 
se candidatar através do site www.
ibamsp-concursos.org.br.

Para as funções de ní-
vel médio e técnico, a taxa 
de inscrição tem valor de 
R$ 65,00. Já para os cargos de nível 
superior, a taxa é de R$ 83,00.

O processo  seletivo terá caráter 
temporário pelo período de 12 me-
ses, podendo ser aditado por igual 
período desde que não exceda o 
prazo máximo de 24 meses. 

A contratação de pessoal será 
por meio de Regime Jurídico Ad-
ministrativo.

PROVAS.
A avaliação dos candidatos se dará 
mediante aplicação de provas ob-
jetivas. A aplicação das provas ob-
jetivas, para todos as funções, está 
prevista para o dia 8 de agosto de 
2021.

O conteúdo das questões variará 
o com o grau de escolaridade exigi-
do para o preenchimento do cargo 
ao qual o candidato concorrer, con-
forme Anexo II do Edital. As provas 
terão duração de três horas. (DL)
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Curtas

DESABAFOU . A atriz 
Larissa Manoela, 20, 
está em Orlando, nos 
Estados Unidos, acom-
panhada da amiga 
Bianca Palheiras e de 
sua mãe, Silvana, e, na 
madrugada desta se-
gunda-feira (5), foi ao 
Twitter desmentir os 
boatos de que esta-
ria namorando a atriz. 
“Gente, que coisa mais 
desnecessária ficar ten-
do que falar de orien-
tação sexual em ple-
no 2021. ”. “Não estou 
namorando a minha 
amiga, conforme estão 
criando essa ‘fic’ sem 
noção! Isso é mentira”, 
disse.

LUTO. Bruno Maz-
zeo lamentou a mor-
te de seu irmão Cícero 
Chaves de Paula. “Mais 
uma saudade daque-
las que sei que não vai 
passar e com a qual vou 
ser obrigado a conviver. 
A vida nem sempre (ou 
quase nunca) faz sen-
tido”, escreveu Mazzeo 
no Instagram.

6 A 4 ANOS .  Gil do Vi-
gor, foi um dos jurados 
do Super Dança dos Fa-
mosos, neste domin-
go e confirmou que 
deixará o Brasil para 
dar continuidade aos 
estudos nos EUA. “Dia 
3 de setembro vou me 
regozijar e realizar meu 
sonho”, diz o economis-
ta, ao falar que estudará 
na Universidade da Ca-
lifórnia, onde deve per-
manecer entre quatro e 
seis anos. 

“O meu 
sentimento é de 
indignação”. 
Thales Bretas, viúvo de 
Paulo Gustavo, ao falar 
sobre suspeita de propi-
na na compra da vacina.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

Por Aline Fonseca 
redacao@gazetasp.com.br

A 
apresentadora Ana Maria Braga não 
apresentou o ‘Mais Você’ nesta se-
gunda-feira (5). A baixa aconteceu 
após a veterana testar positivo para 
a Covid-19. Em seu lugar, Fabrício 

Battaglini apresentou o programa. “Ana Maria 
testou positivo para Covid-19. Mas ela está bem. 
Ainda hoje vamos falar com ela e contar como 
ela pegou e como ela está”, disse Fabrício no 
início da atração. Ana usou suas redes sociais e 
tranquilizou os fãs. “Vim passar aqui avisar que 
estou bem. Sim, testei positivo para COVID-19. 
Já tinha tomado as duas doses e mesmo assim 
fui infectada. Estava com sintomas de gripe des-
de quinta, mas hoje de manhã perdi meu olfato. 
Não estava sentindo meu perfume. Tirando o 
mal estar, passo bem. Sem motivos para preo-
cupação. Obrigada pelo carinho de todos! Não 
estou no programa pelo bem estar e saúde de 
todos!”, postou Ana Maria Braga. 

Com Covid, Ana 
diz estar bem

Apresentadora 
do ‘Mais Você’ foi 
diagnosticada com 
Covid-19 e teve 
que ser afastada 
do comando do 
programa

Novo amor
O ator e ex-BBB Babu Santana 
revelou que está namorando 
novamente em seus Stories, no 
Instagram, neste domingo.  Ele, 
que não assumia um novo rela-
cionamento desde o término de 
seu noivado com Tatiane Mello 
no início de fevereiro, mostrou 
vídeos da nova namorada e uma 
foto dos dois. As informações 
são da “Folha”.

Isolada
A duquesa Kate Middleton, 39, 
está isolada e cancelou os seus 
compromissos porque uma pes-
soa com a qual teve contato foi 
diagnosticada com Covid-19, in-
formou seu escritório nesta se-
gunda (5).  “Sua Alteza Real não 
tem nenhum sintoma, mas está 
seguindo todas as diretrizes go-
vernamentais relevantes e está 
isolada em casa.”

Vida que segue! 
O jornalista Chico Pinheiro, 68, comemorou nesta segunda (5) o seu retorno à ban-
cada do Bom Dia Brasil. Ele estava fora do ar desde 20 de março de 2020 por cau-
sa da pandemia do novo coronavírus. “Chico Pinheiro aqui, duas doses da vacina, 
bem-vindo de volta!”, afirmou Ana Paula Araújo, na abertura do noticiário, desta-
cando que o jornalista já recebeu as duas doses do imunizante contra a Covid-19.  
“Muito obrigado pela acolhida carinhosa. Muito bom estar de volta. Tá passando. 
Essas coisas estão passando”, afirmou ele. As informações são da “Folha”.

Contagem regressiva
A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, que está na reta fi-
nal da sua gravidez, aproveitou para realizar alguns exercícios na manhã 
desta segunda-feira (5) e compartilhou nos Stories. Neste domingo, Bian-
ca posou com seu barrigão de mais de nove meses de gravidez do me-
nino Cris e encantou seus seguidores nas redes sociais. ”Olho para essa 
foto e ainda não acredito que meu sonho de ser mãe está se realizando. 
A sensação ainda é inexplicável”, escreveu.
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MAIS VOCÊ

Juliana vacinada
A atriz Juliana Paes, de 42 anos, recebeu a primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19 nesta segunda-feira (5). A atriz compartilhou o momen-
to em seu Instagram e comemorou: “Vacinada!!!Uhu!!!”. Recentemen-
te, a atriz foi alvo de muitas críticas ao compartilhar um vídeo para se 
posicionar sobre a situação política no Brasil. “Estamos vivendo um dos 
momentos mais nebulosos. Qualquer assunto é politizado. É um mani-
queísmo. Eu não sou bolsominio”, disse Juliana na época.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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Curtas

DESABAFOU . A atriz 
Larissa Manoela, 20, 
está em Orlando, nos 
Estados Unidos, acom-
panhada da amiga 
Bianca Palheiras e de 
sua mãe, Silvana, e, na 
madrugada desta se-
gunda-feira (5), foi ao 
Twitter desmentir os 
boatos de que esta-
ria namorando a atriz. 
“Gente, que coisa mais 
desnecessária ficar ten-
do que falar de orien-
tação sexual em ple-
no 2021. ”. “Não estou 
namorando a minha 
amiga, conforme estão 
criando essa ‘fic’ sem 
noção! Isso é mentira”, 
disse.

LUTO. Bruno Maz-
zeo lamentou a mor-
te de seu irmão Cícero 
Chaves de Paula. “Mais 
uma saudade daque-
las que sei que não vai 
passar e com a qual vou 
ser obrigado a conviver. 
A vida nem sempre (ou 
quase nunca) faz sen-
tido”, escreveu Mazzeo 
no Instagram.

6 A 4 ANOS .  Gil do Vi-
gor, foi um dos jurados 
do Super Dança dos Fa-
mosos, neste domin-
go e confirmou que 
deixará o Brasil para 
dar continuidade aos 
estudos nos EUA. “Dia 
3 de setembro vou me 
regozijar e realizar meu 
sonho”, diz o economis-
ta, ao falar que estudará 
na Universidade da Ca-
lifórnia, onde deve per-
manecer entre quatro e 
seis anos. 

“O meu 
sentimento é de 
indignação”. 
Thales Bretas, viúvo de 
Paulo Gustavo, ao falar 
sobre suspeita de propi-
na na compra da vacina.
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Por Aline Fonseca 
redacao@gazetasp.com.br

A 
apresentadora Ana Maria Braga não 
apresentou o ‘Mais Você’ nesta se-
gunda-feira (5). A baixa aconteceu 
após a veterana testar positivo para 
a Covid-19. Em seu lugar, Fabrício 

Battaglini apresentou o programa. “Ana Maria 
testou positivo para Covid-19. Mas ela está bem. 
Ainda hoje vamos falar com ela e contar como 
ela pegou e como ela está”, disse Fabrício no 
início da atração. Ana usou suas redes sociais e 
tranquilizou os fãs. “Vim passar aqui avisar que 
estou bem. Sim, testei positivo para COVID-19. 
Já tinha tomado as duas doses e mesmo assim 
fui infectada. Estava com sintomas de gripe des-
de quinta, mas hoje de manhã perdi meu olfato. 
Não estava sentindo meu perfume. Tirando o 
mal estar, passo bem. Sem motivos para preo-
cupação. Obrigada pelo carinho de todos! Não 
estou no programa pelo bem estar e saúde de 
todos!”, postou Ana Maria Braga. 

Com Covid, Ana 
diz estar bem

Apresentadora 
do ‘Mais Você’ foi 
diagnosticada com 
Covid-19 e teve 
que ser afastada 
do comando do 
programa

Novo amor
O ator e ex-BBB Babu Santana 
revelou que está namorando 
novamente em seus Stories, no 
Instagram, neste domingo.  Ele, 
que não assumia um novo rela-
cionamento desde o término de 
seu noivado com Tatiane Mello 
no início de fevereiro, mostrou 
vídeos da nova namorada e uma 
foto dos dois. As informações 
são da “Folha”.

Isolada
A duquesa Kate Middleton, 39, 
está isolada e cancelou os seus 
compromissos porque uma pes-
soa com a qual teve contato foi 
diagnosticada com Covid-19, in-
formou seu escritório nesta se-
gunda (5).  “Sua Alteza Real não 
tem nenhum sintoma, mas está 
seguindo todas as diretrizes go-
vernamentais relevantes e está 
isolada em casa.”

Vida que segue! 
O jornalista Chico Pinheiro, 68, comemorou nesta segunda (5) o seu retorno à ban-
cada do Bom Dia Brasil. Ele estava fora do ar desde 20 de março de 2020 por cau-
sa da pandemia do novo coronavírus. “Chico Pinheiro aqui, duas doses da vacina, 
bem-vindo de volta!”, afirmou Ana Paula Araújo, na abertura do noticiário, desta-
cando que o jornalista já recebeu as duas doses do imunizante contra a Covid-19.  
“Muito obrigado pela acolhida carinhosa. Muito bom estar de volta. Tá passando. 
Essas coisas estão passando”, afirmou ele. As informações são da “Folha”.

Contagem regressiva
A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, que está na reta fi-
nal da sua gravidez, aproveitou para realizar alguns exercícios na manhã 
desta segunda-feira (5) e compartilhou nos Stories. Neste domingo, Bian-
ca posou com seu barrigão de mais de nove meses de gravidez do me-
nino Cris e encantou seus seguidores nas redes sociais. ”Olho para essa 
foto e ainda não acredito que meu sonho de ser mãe está se realizando. 
A sensação ainda é inexplicável”, escreveu.
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Juliana vacinada
A atriz Juliana Paes, de 42 anos, recebeu a primeira dose da vacina con-
tra a Covid-19 nesta segunda-feira (5). A atriz compartilhou o momen-
to em seu Instagram e comemorou: “Vacinada!!!Uhu!!!”. Recentemen-
te, a atriz foi alvo de muitas críticas ao compartilhar um vídeo para se 
posicionar sobre a situação política no Brasil. “Estamos vivendo um dos 
momentos mais nebulosos. Qualquer assunto é politizado. É um mani-
queísmo. Eu não sou bolsominio”, disse Juliana na época.
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 D Maioria dos brasileiros já sofreu tentativa de fraude de seus dados ou conhece alguém que tenha sido vítima

Negative Space/Pexels

Uma pesquisa feita pela Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(Febraban) mostrou que a 
grande maioria dos brasi-
leiros já sofreu tentativa de 

fraude de seus dados pessoais ou conhe-
ce alguém que tenha sido vítima desse 
tipo de crime. A maior parte dos brasilei-
ros também teme violação de seus da-
dos pessoais. Os dados foram revelados 
no estudo Segurança de Dados no Brasil 
- Febraban/Ipespe.

Para 91% dos entrevistados, esse tipo 
de crime aumentou durante a pandemia. 
Nos últimos 12 meses, os próprios entre-
vistados ou familiares foram vítimas des-
ses crimes, sendo as situações mais co-
muns aquelas que envolvem recebimento 
de mensagens ou ligação telefônica com 
solicitação fraudulenta de dados pessoais 
ou bancários (43%) e pedido de depósito 
ou transferência de dinheiro para amigo 

ou parente (34%).
Também foram citadas entre essas 

tentativas de fraudes a cobrança fraudu-
lenta ou compra indevida no cartão de dé-
bito ou crédito (29%); a invasão do e-mail 
ou das redes sociais, com alguém assu-
mindo o controle de sua conta sem sua 
permissão (18%); a clonagem de celular ou 
WhatsApp (18%); a tentativa de abertura 
de linha de crédito ou solicitação de em-
préstimo usando seu nome (15%); e a inva-
são e acesso a dados bancários (14%).

A grande maioria das pessoas analisa-
das nessa pesquisa (86%) diz ter medo de 
ser vítima de fraudes ou violações de seus 
dados pessoais. E um terço dessas pessoas 
da pesquisa disse acreditar que está me-
nos segura em relação a seus dados pes-
soais (33%). Elas estimam que, nos próxi-
mos cinco anos, essa segurança dos dados 
pessoais vá evoluir (54% disseram acredi-
tar nisso). (AB)

Para 91% dos 
entrevistados, 
esse tipo de 
crime aumentou 
durante a 
pandemia. Nos 
últimos 12 meses, 
os próprios 
entrevistados ou 
familiares foram 
vítimas desses 
crimes

Maioria dos brasileiros teme 
fraudes, diz pesquisa da Febraban

Fique 
ligado 

PROTEÇÃO DE DADOS

 A Com menos de um ano de 
vigência, a LGDP (Lei Geral de 
Proteção de Dados) já embasou 
cerca de 600 sentenças judi-
ciais de cidadãos que questio-
nam o uso de seus dados por 
empresas.

Das 598 decisões já toma-
das em todos os tribunais 
do país de 18 de setembro de 
2020, data de sanção da lei, a 
25 de junho deste ano, a meta-
de trata diretamente de prote-
ção de dados pessoais e priva-
cidade, mostra levantamento 
da Juit, empresa especializa-
da no uso de ferramentas au-
tomatizadas para fazer varre-
dura de tribunais, a pedido da 
reportagem.

Nos processos iniciais, cha-
ma a atenção o receio com a 
exposição de informações pes-
soais em diários oficiais e do-
cumentos de tribunais visíveis 
em buscadores como o Google.

Cidadãos não querem di-
gitar o nome na internet e en-
contrar, de cara, um proces-
so trabalhista do passado, seu 
endereço ou uma multa, por 
exemplo.

Ainda não há uma regula-
mentação sobre serviços pri-
vados, como Google e Yahoo, 
indexarem essas informações.

E a LGPD não trata de di-
reito ao esquecimento –que 
permitiria a remoção, de pla-
taformas como o Google, de 

Justiça já tem 600 
sentenças com lei 

informações que desagradam 
uma pessoa.

Do total de sentenças, 74% 
são de primeiro grau e estão 
restritas a São Paulo.

Isso indica que o tema está 
longe de ter uma jurisprudên-
cia consolidada, já que parte 
dos processos deverá ser dis-
cutida em tribunais superiores.

Mesmo assim, especialis-
tas já identificaram algumas 
tendências, como o apreço 
pela base legal do consenti-
mento –uma das que deter-
mina a autorização expressa 
do cidadão para a coleta de 
um dado pessoal– e o enten-
dimento de que um vazamen-
to não necessariamente gera 
indenização por dano moral.

Ou seja, é preciso compro-
var a relação entre um celular 
exposto indevidamente na in-
ternet, por exemplo, e o assé-
dio de telemarketing.

Na esfera trabalhista, há ca-
sos de ex-funcionários recor-
rendo à LGPD para garantir 
que somente suas iniciais apa-
reçam em litígios trabalhistas 
ou para que os seus dados se-
jam deletados de uma empre-
sa após a demissão.

“As pessoas estão pedin-
do para apagar os dados, para 
que empresas parem de usá-
-los, mas nem sempre é pos-
sível”, diz Fabrício Mota, sócio 
do Serur Advogados. (FP)

 A Cerca de 62,56 milhões de 
brasileiros estavam endivida-
dos no mês de maio, mostra 
o Mapa da Inadimplência no 
Brasil, divulgado pela Serasa. O 
número é 0,7% menor do que 
o verificado em abril, quando 
o indicador estava em 62,98 
milhões.

O valor médio da dívida 
por pessoa, no entanto, é o 
maior dos últimos 12 meses, e 
está em R$ 3.937,38, alta de 1,3% 
em relação ao mês anterior. O 
valor médio de cada conta em 
atraso é de R$ 1.162,43.

O maior volume de dívi-
das está na categoria bancos/
cartão, representando 29,7% 
dos mais de R$ 211 milhões 
de débitos. Em seguida, estão 
as contas com luz, água e gás, 

com 22,3%. As compras no va-
rejo representam 13% das dívi-
das dos brasileiros.

Em números absolutos, 
São Paulo lidera o número de 
negativados, com mais de 15 
milhões, mais que o dobro do 
estado segundo colocado. Rio 
de Janeiro tem 6,15 milhões 
e Minas Gerais, 5,9 milhões. 
Bahia (3,92 milhões) e Paraná 
(3,27 milhões) aparecem entre 
os cinco mais inadimplentes.

A Serasa também aponta 
os brasileiros que estão bus-
cando negociação pelo Sera-
sa Limpa Nome. A faixa etária 
de 31 a 40 anos foi a que mais 
buscou uma solução financei-
ra para os débitos, em segui-
da os com idade entre 18 e 25 
anos. (AB)

Brasil tem mais de 62 
mi de endividados

 A As instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Cen-
tral (BC) elevaram novamente 
a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este 
ano de 5,05% para 5,18%. Para 
2022, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) - a 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país - é 
de crescimento de 2,10%, per-
centual ligeiramente menor 
do que o projetado na semana 
passada (2,11%).

O mercado financeiro 
manteve a projeção de expan-
são do PIB para 2023 e 2024, 
em 2,5%. As estimativas es-
tão no boletim Focus de on-
tem (5), pesquisa divulgada 
semanalmente, em Brasília, 
pelo BC, com a projeção para 
os principais indicadores eco-
nômicos.

INFLAÇÃO.
A previsão do mercado finan-

ceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) deste ano subiu de 
5,97% para 6,7%. O IPCA é a 
inflação oficial do país. A esti-
mativa supera o limite supe-
rior da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal, é de 3,75%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para bai-
xo. Ou seja, o limite inferior é 
de 2,25% e o superior de 5,25%.

Para 2022, a estimativa de 
inflação permanece em 3,77%. 
Já a projeção do índice relativo 
a 2023 e 2024 é de 3,25%.

TAXA DE JUROS.
A expectativa do mercado fi-
nanceiro para a taxa básica de 
juros (Selic) é de que encerre 
o ano em 6,50%. Para 2022, 
a previsão é de uma Selic em 
6,75%. (AB)

Mercado financeiro 
prevê PIB de 5,18%

 D As bandeiras foram reajustados no dia 29 de junho

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Como funcionam as 
bandeiras tarifárias

CONTA DE LUZ. Anúncios de aumento na conta são sempre motivo de preocupação; 
as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica

Anúncios de au-
mento na conta 
de luz são sem-
pre motivo de 
preocupação. 

Desde 2015 que a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) resolveu adotar o sis-
tema de bandeiras na conta 
de luz, para o consumidor 
saber se está pagando o valor 
normal ou um valor a mais 
pela energia elétrica. As ban-
deiras tarifárias refletem os 
custos variáveis da geração 
de energia elétrica.

Elas são indicadoras do 
valor da energia - de quan-
to está custando para o Sis-
tema Interligado Nacional 
(SIN) gerar a energia usada 
nas casas, nos estabeleci-
mentos comerciais e nas in-
dústrias. Quando a conta de 
luz é calculada pela bandeira 
verde, significa que a conta 
não sofre nenhum acrésci-
mo.

A bandeira amarela sig-
nifica que as condições de 
geração de energia não es-
tão favoráveis, e a conta so-
fre acréscimo de R$ 1,874 por 
100 kilowatt-hora (kWh) con-
sumido. 

A bandeira vermelha 
mostra que está mais caro 
gerar energia naquele perío-
do. A bandeira vermelha é 
dividida em dois patamares. 

No primeiro patamar, o valor 
adicional cobrado passa a ser 
proporcional ao consumo, 
na razão de R$ 3,971 por 100 
kWh; o patamar 2 aplica a ra-
zão de R$ 9,492 por 100 kWh.

“Com as bandeiras tari-
fárias, o consumidor ganha 
um papel mais ativo na defi-
nição de sua conta de ener-
gia. Ao saber, por exemplo, 
que a bandeira está verme-
lha, o consumidor pode 
adaptar seu consumo e di-
minuir o valor da conta”, ex-
plica a Aneel.

REAJUSTE. 
Os valores das bandeiras fo-
ram reajustados no dia 29 
de junho. O aumento mais 
significativo foi o do pata-
mar 2 da bandeira verme-
lha, o mais alto de todos. O 
aumento foi de 52%.

Esse aumento, no entan-
to, não é calculado em cima 
do valor total da conta de luz, 
e sim no acréscimo gerado a 
cada 100 kWh consumido. O 
reajuste das bandeiras provo-
ca um impacto no valor final 
da conta de luz, segundo a 

Aneel, de 4,9%.

POR QUE A CONTA
AUMENTA?
A usina hidrelétrica, que gera 
energia a partir da força da 
água nos reservatórios, é a 
mais barata e a primeira op-
ção do SIN. Por isso, em épocas 
de muita chuva e reservató-
rios cheios, a bandeira tarifária 
costuma ser a verde, porque a 
energia está sendo produzida 
da maneira mais em conta.

Em períodos de estia-
gem, quando o nível dos 
reservatórios diminui, é ne-
cessário captar energia de 
outros tipos de usina, como 
as termelétricas. Esse tipo 
de usina gera energia a par-
tir de combustíveis fósseis, 
como diesel e gás. Além de 
ser mais poluente, é mais 
cara. Por isso, quando as ter-
melétricas são acionadas, o 
custo da geração de ener-
gia aumenta e a bandeira 
tarifária muda. Quem faz a 
avaliação das condições de 
geração de energia no país 
é o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico. É ele que 
define a melhor estratégia 
de geração de energia para 
atendimento da demanda. 
Ela define a previsão de ge-
ração hidráulica e térmica, 
além do preço de liquidação 
da energia. (AB)
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RLH CERVEJAS ESPECIAIS LTDA  
CNPJ nº 29.716.626/0001-80 - NIRE: 3523088430-9 

 ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS  
 REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 

Data/Local: Aos 20 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de 
Salto, Estado de São Paulo, à Avenida José Maria Marques de Oliveira, 1280 – Jardim 
Delega – CEP 13329-100. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002 – 
Código Civil, por estarem todos os sócios presentes, conforme assinatura ao final do 
presente instrumento. COMPOSIÇÃO DA MESA: ANDRÉ RAMOS LAMASTRO 
(Presidente), CESAR ROBERTO RAMOS LAMASTRO (Vice-presidente) e ERICH HESHIK 
(Secretário). ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da sociedade, nos 
termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e 
setenta mil reais), considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo 
em relação ao objeto da Sociedade. DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria, os 
sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolvem reduzir o capital 
social no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), de modo que, o capital 
social que atualmente é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), passará a 
ser de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a consequente alteração da cláusula terceira do 
contrato social. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do 
Código Civil, a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas 
aos sócios, na proporção de sua participação no capital social. ENCERRAMENTO E 
APROVAÇÃO DA ATA: Encerrados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 
lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada na íntegra e assinada por todos os sócios 
presentes, devendo ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis. 
ASSINATURAS: Confere com o original lavrado em livro próprio. André Ramos Lamastro 
(Presidente), Cesar Roberto Ramos Lamastro (Vice Presidente) e Erich Heshik (Secretário). 

 

EDITAL  DE INTIMAÇÃO PRAZO  DE 20 DIAS. Processo nº 0007241-03.2021.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a(o) JEFFERSON GOMES PEREIRA, portador do CPF/MF nº 389.902.408-75, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., em função de condenação 
na ação 1047878-18.2017.8.26. 0224 que versou sobre créditos educacionais. Encontrando-seo réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foideterminada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,no prazo de 15 
(quinze) dias úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 7.004,27 (sete mil e quatro 
reais e vinte e sete centavos) atualizado até o mês de Fevereiro do ano de 2021, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).Fica 
ciente, ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorridoo período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação,apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixadoe publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 30 de abril de 2021. 

 

 Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 008/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, o 
Pregão Eletrônico Empro nº 008/2021, Processo nº 7322/2021 objetivando a contratação de empresa especializada 
na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento, sob demanda, de vale-alimentação destinado 
aos empregados da Contratante, através de cartões eletrônicos/magnéticos ou equipados com chip de segurança, 
visando a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados como hipermercados, 
supermercados, mercados, armazéns, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias e similares, no município 
de São José do Rio Preto (SP) e região, destinados a até 150 (cento e cinquenta) empregados, conforme Termo de 
Referência, anexo I, deste Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até dia 19/07/2021, as 9h30 e abertura a partir 
das 9h32. O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. 
 São José do Rio Preto/SP, 05 de julho de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro

PMP Drive Systems do Brasil Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 18.272.623/0001-89 - NIRE 3522764274-0

Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 17.06.2021
Data, hora, local: 17.06.2021, 10hs, na sede, Rua Araucária, 596, Centro Industrial de Limeira, Limeira/SP. Mesa: 
Lawrence Albert Maria Zocchi - Presidente; Marcelo Deperon Galter - Secretário. Presença: Totalidade do capital 
social. Deliberações aprovadas: Redução do capital social, no valor de R$ 3.000.000,00 para R$ 700.000,00, 
com uma redução de R$ 2.300.000,00 em razão do excesso de capital para a atividade desenvolvida pela empresa, 
nos termos dos artigos 1.082, inciso II e 1084 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). A redução se dará de for-
ma desproporcional entre as sócias, mediante o cancelamento de 2.300.000 cotas, no valor de R$ 1,00 cada, das 
quais 1.557.000 quotas, pertencentes à socia PMP Industries S.P.A, e 743.000 quotas, pertencentes a sócia PMP PRO 
- MEC S.P.A. (ii) Não haverá devolução aos sócios, uma vez que as quotas ora canceladas não foram objeto de in-
tegralização, na proporção de 1.587.560 quotas pela sócia PMP Industries S.P.A; e 750.000 quotas pela sócia PMP 
PRO - MEC S.P.A, sendo tal redução se efetivará com o registro da 6ª Alteração Contratual da Sociedade. (iii) As só-
cias resolvem ainda, por unanimidade, que a presente Ata de Reunião de Sócios será publicada em jornal de gran-
de circulação e também no Diário Ofi cial, e, passados 90 dias de sua publicação, será levada a registro na JUCESP, 
juntamente com as cópias de sua publicação. Encerramento: Nada mais. Limeira, 17.06.2021. Sócios: PMP Indus-
tries S.P.A, e PMP PRO - MEC S.P.A, ambas por seu procurador, Lawrence Albert Maria Zocchi.

AVISO DE SUSPENSÃO “SINE DIE” DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO “SINE 
DIE” da licitação Pregão Presencial nº. 14/PP/2021, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
preparo, distribuição e fornecimento de refeições a todos os servidores e 
funcionários da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, da administração 
direta, com fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, 
distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
utensílios utilizados na mão de obra.
O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO “SINE DIE” 
da licitação Pregão Presencial nº. 15/PP/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de nutrição, 
alimentação hospitalar, alimentação coletiva com o fornecimento de 
refeições, dietas gerais ,especiais, manipulação de fórmulas lácteas 
e dietas enterais destinadas a pacientes internos(adulto e infantil), 
acompanhantes legalmente instituídos na legislação vigente(Lei Federal nº 
8.069 de 13/07/90 e Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03) e a servidores e/ou 
empregados, incluída a operacionalização e desenvolvimento de todas as 
atividades de produção e todas as demais atividades para o fornecimento 
e distribuição de refeições, assegurando uma alimentação balanceada e 
em condições higiênico e sanitárias adequadas. Conforme os parâmetros 
estabelecidos na Portaria CVS n.º 5, de 19 de abril de 2013, além das 
demais normas técnicas e sanitárias vigentes.

Nova Odessa, 05 de julho de 2021.
Edimara Urel

Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP
RETIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 040/2021 TOMADA DE PREÇOS 004/2021 EDITAL 
036/2021, Tendo em vista a identificação de informação incorreta no site www.vargem.sp.gov.
br/licitacao, Retifica-se a data de abertura dos envelopes. Objeto: Pavimentação Asfáltica 
da Rua Nicolau Chede, iniciando após a pavimentação existente em paralelo (defronte a 
casa de numero 1551), e finaliza na bifurcação pavimentada de acesso a Rodovia Fernão 
Dias. Totalizando uma área a ser pavimentada total de 2.732,69 m2. As guias e sarjetas 
extrusadas, iniciam no mesmo ponto do pavimento ( defronte a casa de numero 1551) e 
finaliza após 246,50 ml, como serão executadas dos dois lados da via , totalizaram 493,00 
ml de guias e sarjetas. Todos os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
A sessão será aberta as 14:00 horas do dia 22 de julho de 2021, na EMEF Sebastião José 
Monteiro, sito a Rua Fioravante Restivo, 171, Centro, CEP 12935-000, Vargem/SP. O edital na 
integra poderá ser obtido junto ao setor de compras e licitações e site www.vargem.sp.gov.br/
licitacao. Maiores informações através do telefone (11) 4118-8012 ou pelo e-mail licitacoes@
vargem.sp.gov.br. Ana Paula Silva Garcia, Presidente da CPL.

Vargem, 05 de julho de 2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP
RETIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 043/2021 TOMADA DE PREÇOS 005/2021 EDITAL 038/2021, 
Tendo em vista a identificação de informação incorreta no site www.vargem.sp.gov.br/licitacao, 
Retifica-se a data de abertura dos envelopes. Objeto: Pavimentação Asfáltica da Rua Ana Rosa 
iniciando após o final da pavimentação asfáltica existente e finalizando na Rua José Marques 
Ribeiro este trecho receberá também guias e sarjetas extrusadas dos dois lados, totalizando 
1.558,40 m² de pavimentação e 516 ml de guias e sarjetas extrusadas, Na Rua Nicolau Chede 
receberá guias e sarjetas extrusadas, iniciando 246,50 metros após a casa de numero 1551 
e vai terminar na bifurcação pavimentada de acesso a Rodovia Fernão Dias. Totalizando dos 
dois lados da via, 417,00 ml de guias e sarjetas. Todos os demais itens do Edital de Abertura 
permanecem inalterados. A sessão será aberta as 09:00 horas do dia 23 de julho de 2021, na 
EMEF Sebastião José Monteiro, sito a Rua Fioravante Restivo, 171, Centro, CEP 12935-000, 
Vargem/SP. O edital na integra poderá ser obtido junto ao setor de compras e licitações e site 
www.vargem.sp.gov.br/licitacao. Maiores informações através do telefone (11) 4118-8012 ou 
pelo e-mail licitacoes@vargem.sp.gov.br.  Ana Paula Silva Garcia, Presidente da CPL.

Vargem, 05 de julho de 2.021

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00050/21/02 - PRÉDIO: EE/CEL/ETEC Virginia Ramalho/Jacinto Ferreira de 
Sa – LOCALIZAÇÃO: Rua Gaspar Ricardo, 484 – Vila Nova Sa – Ourinhos – SP - PRAZO: 6 (seis) meses - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 30/07/2021, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00054/21/02 - PRÉDIO: EE Dr. João de Castro Gonçalves – LOCALIZA-
ÇÃO: Rua Tibiriçá, 449 – Conserva - Americana – SP - PRAZO: 8 (oito) meses - ABERTURA DA LICITA-
ÇÃO (DIA E HORA): 30/07/2021, às 15:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00027/21/02 - PRÉDIO: EE Dr. Helio Motta – LOCALIZAÇÃO: Rua Canori, 
30 – Jd. Olinda – Campo Limpo – SP - PRAZO: 4 (quatro) meses - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 03/08/2021, às 09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00028/21/02 - PRÉDIO: DER Leste 2 - Sede – LOCALIZAÇÃO: Rua Moha-
mad Ibrahin Saleh, 319 – Jd. São Vicente – São Miguel Paulista – São Paulo – SP - PRAZO: 5 (cinco) meses 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 03/08/2021, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00036/21/02 - PRÉDIO: EE Profa. Celia Ribeiro Landim – LOCALIZAÇÃO: 
Rua Lourenço Franco Prado, 10 – Jardim Nelia – Itaim Paulista – São Paulo – SP - PRAZO: 5 (cinco) meses 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 03/08/2021, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00043/21/02 - PRÉDIO: EE João Kopke – LOCALIZAÇÃO: Alameda Cleve-
land, 331 – Campos Elíseos – Santa Cecilia – São Paulo – SP - PRAZO: 7 (sete) meses - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 03/08/2021, às 15:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com 
a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as 
condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada em conformidade 
com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas 
decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. 
As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - 
Gerente de Licitações.

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ABANDONO

“Solicitamos o comparecimento de ELZA REGINA PACHECO DA SILVA, RG nº. 19.843.603, 
CPF nº. 151.496.458-93, CTPS nº. 10699 - Série nº. 319, no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para 
justifi car faltas injustifi cadas de longa data, faltas essas interpoladas com licenças médicas ou 
mesmo consecutivas, sob pena de confi gurar abandono de emprego, previsto no artigo 482, 
letra “i” da CLT.”

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
733/21, PROCESSO Nº 2021/00509, Oferta de Compra 092301090572021OC00794 para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual AGULHA TRU CUT P/
BIOPSIA DE FIGADO TM.MD, 14GX11,4 CM, SERINGA DESCART CAP 50-60ML (BICO 
SLIP), SERINGA DESCARTÁVEL P/ INSULINA 100UI, SEM AG., CAT.SEMI IMPLANT.L. 
PERM.DUP.VIA C/KIT INTROD.10F TP HICKMAN, TESOURA COAGUL.CIRURG.
VEDEO ENDOSCÓP.HASTE 5MMX32 etc., cuja sessão será realizada no dia 21/07/2021, às 
09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br a partir de 06/07/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA 
DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 751/21, PROCESSO Nº 2021/00767, Oferta de Compra 092301090572021OC00868 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual Broca 
diamantada, medindo: 1,5mm diametro, 77mm de comp., 4mm diametro, 70mm de 
comp, 2,0 mm diametro, 70mm de comp, 1,0x76mm, 3,0x70mm, 5mm diametro,, etc., cuja 
sessão será realizada no dia 20/07/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível 
aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 06/07/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO SANTOS DE MATOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 752/2021, PROCESSO Nº 21/01223, Oferta de Compra 
92301090572020OC00875 para constituição de Registro de Preços para aquisição futura 
de DIETA ENTERAL LÍQUIDA, cuja sessão será realizada no dia 16/07/2021, às 09:00 
horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio 
da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na 
versão impressa, a partir de 05/07/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA INACIO 
DA SILVA.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/21 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para realizar serviço de levantamento, análise, diagnóstico 
e soluções visando a melhoria da eficiência e eficácia da administração da 
dívida ativa, conforme anexos. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
até o dia 20/07/2021 às 14:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na 
mesma data e horário. A retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.
campolimpopaulista.sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos 
endereços pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de 
Administração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – 
Campo Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-fei-
ra, exceto feriados e pontos facultativos. 

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/21 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para realizar serviço de levantamento, análise, diagnóstico e soluções 
visando a melhoria da eficiência e eficácia da administração da dívida ativa, con-
forme anexos. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 
Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 06/07/2021 até às 09:00 horas 
do dia 20/07/2021. Abertura de Propostas Iniciais: 20/07/2021 às 09:05 horas. 
O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou e-mail pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para 
maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-
8326 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário 
das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo 
Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0000081-44.2018.8.26.0704. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional XV – Butantã/SP, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ DAIRTO DOS 
SANTOS, CPF 263.876.048-00 e NEUMA MACEDO CARDOSO, CPF 297.400.688-47, sócios da empresa POSS ELEVADORES LTDA 
que o credor GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos 
devedores citados, com o objetivo de incluir no polo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada acima 
citada, visando ver satisfeito o seu crédito no valor atualizado de R$ 186.617,10, objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, 
com base no artigo 135 do CPC, ficam os sócios CITADOS, para que no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, 
inclusive com indicação de provas, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV 
do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 01/07/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1007379-64.2017.8.26.0006. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional VI - Penha de França/SP, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber s RUBENITA CECAN DA ROCHA 
LOURO, Brasileira, CPF. 313.478.938-81, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colégio Marupiara Ltda., 
objetivando receber o valor de R$ 8.955,05 (Junho/2017), referente Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, onde a 
executada deixou de pagar mensalidades escolares, vencidas entre os meses de Junho a Dezembro de 2016, conforme documentos 
anexados nos autos. Estando a requerida em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, após 
fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pela autora na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, 01 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0046314-84.2018.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WALLACE SOARES PEREZ, CPF 
230.533.988-77, sito à Rua Bento de Andrade, 458, Jardim Paulista – SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por COLÉGIO COMERCIAL PRESIDENTE KENNEDY S/C LTDA. Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 3.129,82, devidamente atualizada até Outubro/2018, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Cidade de Guarulhos, aos 19 de maio de 2020. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0018811-20.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PRISCILLA PEREIRA DO NASCIMENTO, 
CPF. 396.698.388-51, que COLÉGIO COMERCIAL PRESIDENTE KENNEDY S/C LTDA, ajuizou ação Monitória em fase de 
Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 2.799,44, atualizado até (Outubro/2020) 
e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, expede-se edital de 
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de 
Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a executada poderá 
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente 
de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Guarulhos, aos 03 de fevereiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048153-93.2019.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dra. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a JOSÉ OSVALDO CARUSO, RG. 3.076.073 e CPF. 504.090.508-49 e ERICA 
BESENBRUCH CARUSO, RG. 4.404.629 e CPF. 029.129.058-26, que ELISABETE FIRIGATO DIAS CORREA, RG. 12.153.993 SSP/SP 
e CPF. 009.628.718-77, ajuizou ação de Usucapião sobre o imóvel localizado na Rua Endres, 303, Lote 26 da Quadra 25, Vila São João, 
Guarulhos SP, contendo área de 470,85 metros quadrados, cujo imóvel é tributado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, através do 
Contribuinte nº 111.53.42.0067.01.001, onde a Autora reside há mais de 25 anos de forma mansa e pacifica. Estando os supracitados em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela Autora, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1049278-17.2018.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro 
Central Cível/SP, Dr. GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ires Garcia Fiorani, RG. 6.761.441-SSP e CPF. 
104.457.348-17 que CONDOMÍNIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAIM, ajuizou ação de Execução de Titulo Extrajudicial, para cobrança de 
R$ 9.028,76 (Maio/2018), referente despesas condominiais vencidas e não pagas, nos meses de Junho à Dezembro de 2017 e nos meses 
de Janeiro à Abril de 2018, onde a executada é proprietária do apartamento nº 12, descrito na matrícula nº 116.144, inserido no Condomínio 
Autor, sito à Rua Comendador Calfat, nº 206 Itaim SP, conforme documentos anexados nos autos. Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a 
contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou 
querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia 
(Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de junho de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0017346-23.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 32ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIANA LIKA SASSAKI, RG. 43.709.657-
9 e CPF. 381.690.638-92, que FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE 
SÃO PAULO - SP, ajuizou ação Monitória, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 17.044,32 atualizado até 
(Abril/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º),onde a 
executada poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
publicado e afixado na forma da Lei. São Paulo, 28 de junho de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo Digital nº 0001299-71.2021.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). Processo 
Principal nº 1017291-94.2017.8.26.0100. A Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital/SP. Faz Saber a SUZANAH DUK SHIN, RG 44.095.128-8 e CPF 349.716.648-07, que FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, 
MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO - SP, ajuizou ação Monitória, ora julgada 
parcialmente procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 19.611,51 e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 
2º, inciso IV, do NCPC, que atualizados até dez/2020 corresponde ao valor de R$ 36.302,85. Estando a executada em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a 
executada poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
publicado e afixado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1013928-28.2019.8.26.0004. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
Regional IV – Lapa/SP, Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RESTAURA COMERCIAL E 
RESTAURACAO PREDIAL LTDA- CNPJ. 96.397.997/0001-34, na pessoa de seu sócio JOSÉ EDUARDO PEDRO, CPF. 003.470.508-24 
E RG.11.720, CNPJ. 96.397.997/0001-34, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por parte de Cyan Comércio de Materiais 
Fotográficos Ltda., objetivando cobrança no valor de R$ 23.762,16 (Outubro/2019), referente a venda de mercadorias adquiridas pela 
executada e que não foram quitadas, descritas na NF. 012.302, conforme documentos  anexados nos autos. Estando a executada em local 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes 
que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo 
contestada a ação, a executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, 29/06/2021. 
 




 

 



  







Tomada de Preços 06/2021
Processo 2346/2021

SUSPENSÃO

Encontra-se SUSPENSO, para análise dos itens da Planilha Or-
çamentária, a Tomada de Preços 06/2021 que tem por objetivo a 
contratação de empresa para reforma e adequação das casas que 
sediarão o SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crian-
ças e Adolescentes) Outras informações poderão ser solicitadas 
através dos e-mails: licitacao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@
portofeliz.sp.gov.br ou licitacao07@portofeliz.sp.gov.br.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

CHAMADA PÚBLICA 01/2021 
Processo 1544/1/2021 

CHAMADA PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR - HORTIFRUTIS 

Resultado da abertura do ENVELOPE nº 02 – PROJETO DE VENDA 

Decorrido o prazo para impugnações e julgado os recursos, fica o 
resultado como segue: 

1. Cooperativa Mista de Agricultores, Apicultores, Pecuaristas e 
Pescadores de Porto Feliz e Região – COMAPRE – VENCEDORA 
– R$ 668.720,90 
2. Cooperativa de Produção e Prestação de Serviços dos Assenta-
dos e Pequenos Agricultores de Porto Feliz e Região – COOPAP. 
– VENCEDORA – R$ 24.612,50 

A ata de deliberação da sessão, e demais informações estão dis-
poníveis para vistas nos autos do processo 1544/1/2021, no Setor 
de Licitações, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro 
– Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇO 02/2021 
Processo 5667/2020, 1113/2021 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSULTORIA 
TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO 
PARA O NOVO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MU-
NICÍPIO DE PORTO FELIZ. 

Resultado da abertura dos ENVELOPES Nº 01 – DOCUMENTA-
ÇÃO e CONVOCAÇÃO para abertura dos ENVELOPES Nº 02 
- PROPOSTA 

Decorrido o prazo para impugnações e julgado os recursos, fica o 
resultado como segue: 

1. WM Engenharia LTDA. – HABILITADA 
2.Cidade Viva Engenheiros e Arquitetos Associados LTDA.– HA-
BILITADA 
3.Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito S/S LTDA.– 
HABILITADA 

A abertura do ENVELOPE Nº02 – PROPOSTA será no dia 07 de 
julho às 09hrs. no Auditório da Prefeitura Municipal de Porto 
Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro 

A ata com maiores informações estará disponível no Portal da 
Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do pro-
cesso 1113/1/2021, disponível para vistas, no Setor de Licitações 
situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/
SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL – SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS DA INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA FEITA POR CAIO 
COTAIT MALUF e VIRGÍNIA GUILLIOD FAGURY BARROS MALUF FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, PRI-
MEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, ETC. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e a quem interessar possa, 
que em 9 de junho de 2021, foram apresentadas para registro e prenotadas no Livro n. 1 – Protocolo sob o n. 
404.176, a ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO, E DE QUITAÇÃO 
DE BENFEITORIAS EDIFICADAS A PREÇO DE CUSTO COM INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA lavrada em 
2 de agosto de 2018, nas páginas 239/248, do livro n. 1.013, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera, desta Capital, e ESCRITURA DE ADITAMENTO E RATIFI-
CAÇÃO lavrada em 25 de junho de 2021, nas páginas 075/079, do livro n. 1248, pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera, desta Capital, pelas quais CAIO COTAIT 
MALUF, RG n. 28.775.530-7-SSP/SP, CPF n. 278.241.148-99, engenheiro, casado sob o regime da separação 
de bens, na vigência da Lei n. 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrada sob n. 5.585 no livro 
n. 03-AUX., deste Registro, com Virgínia Guilliod Fagury Barros Maluf, RG n. 45.975.815-9-SSP/SP, CPF n. 
296.970.338-62, advogada, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua do Livramento n. 251, Rua Hermano 
Ribeiro da Silva e Rua Luiz Gottschalk, apartamento n. 141, Vila Mariana, nesta Capital, e VIRGÍNIA GUILLIOD 
FAGURY BARROS MALUF, qualificada, INSTITUÍRAM EM BEM DE FAMÍLIA, de acordo com os artigos 1.711 e 
seguintes do Código Civil Brasileiro, e 260 e seguintes da Lei n. 6.015/73, o imóvel consistente no APARTA-
MENTO N. 141 (cento e quarenta e um), localizado no 13º pavimento do “Edifício Diamani Ibirapuera”, situado na 
Rua do Livramento n. 251, Rua Hermano Ribeiro da Silva e Rua Luiz Gottschalk, no 9º subdistrito – Vila Mariana, 
nesta Capital, o qual se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida, havido pelos 
outorgantes instituidores conforme R.03/M.124.215, de 17/8/2018, e R.07/M.124.215, de 25/4/2019, deste Regis-
tro. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, em extrato da escritura, na forma da lei, com o aviso de que, se alguém se julgar prejudicado 
deverá, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, RECLAMAR contra a instituição, por 
escrito, perante o Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Capital, com Cartório na Rua Tabatinguera n. 140, 
Loja 01 – Centro, no horário das 9 às 16hs. São Paulo, 2 de julho de 2021. Eu (Letícia Akemi Koike Checco li), 
escrevente, digitei. 

FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS 
OFICIAL 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009113-66.2019.8.26.0269 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapetininga, Estado de São Paulo, Dr(a). Jairo Sampaio Incane 
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ATENAS ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 
LTDA-ME, CNPJ 10.486.598/0001-24, com endereço à Rua Indalecio Alves, 319, Casa, Parque Sao Ben-
to, CEP 18207-845, Itapetininga - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do 
Brasil S/A, alegando em síntese: As partes firmaram entre si CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 
BB GIRO EMPRESA FLEX n. 019.908.961 em 06/12/2013, através do qual o requerente concedeu limite 
de crédito à requerida, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), com vencimento final em 
01/12/2014, e os requeridos utilizaram-se do valor, não procedendo à devida cobertura do saldo devedor, 
gerando débito, que atualizado até, 30/09/2014 importa em R$ 273.824,54 (duzentos e setenta e três mil, 
oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta ci-
dade de Itapetininga, aos 26 de maio de 2021. 

4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos –SP. PROCESSO Nº 1022116-29.2019.8.26.0224 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de 
Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao réu PAULO DE SOUZA GUILHERME, RG. 
19.005.777-4 SSPSP, CPF. 060.385.968- 28, brasileiro, Ação: Procedimento Comum Cível 
(Indenização por Dano Moral), por parte de Helio Fulgencio da Silva, e não localizado o réu deferese 
á CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para que conteste a ação ou 
apresente resposta e não sendo contestada, os réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial nos termos do artigo 257 NCPC . Afixe-se e Publique-se o edital NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos-SP. 
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RLH CERVEJAS ESPECIAIS LTDA  
CNPJ nº 29.716.626/0001-80 - NIRE: 3523088430-9 

 ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS  
 REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 

Data/Local: Aos 20 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de 
Salto, Estado de São Paulo, à Avenida José Maria Marques de Oliveira, 1280 – Jardim 
Delega – CEP 13329-100. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, §2º da Lei 10.406/2002 – 
Código Civil, por estarem todos os sócios presentes, conforme assinatura ao final do 
presente instrumento. COMPOSIÇÃO DA MESA: ANDRÉ RAMOS LAMASTRO 
(Presidente), CESAR ROBERTO RAMOS LAMASTRO (Vice-presidente) e ERICH HESHIK 
(Secretário). ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da sociedade, nos 
termos do inciso II, do artigo 1.082 do Código Civil, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e 
setenta mil reais), considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo 
em relação ao objeto da Sociedade. DELIBERAÇÕES: Após discussão da matéria, os 
sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolvem reduzir o capital 
social no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), de modo que, o capital 
social que atualmente é de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), passará a 
ser de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com a consequente alteração da cláusula terceira do 
contrato social. Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 1.084 do 
Código Civil, a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas 
aos sócios, na proporção de sua participação no capital social. ENCERRAMENTO E 
APROVAÇÃO DA ATA: Encerrados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 
lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada na íntegra e assinada por todos os sócios 
presentes, devendo ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis. 
ASSINATURAS: Confere com o original lavrado em livro próprio. André Ramos Lamastro 
(Presidente), Cesar Roberto Ramos Lamastro (Vice Presidente) e Erich Heshik (Secretário). 

 

EDITAL  DE INTIMAÇÃO PRAZO  DE 20 DIAS. Processo nº 0007241-03.2021.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a(o) JEFFERSON GOMES PEREIRA, portador do CPF/MF nº 389.902.408-75, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., em função de condenação 
na ação 1047878-18.2017.8.26. 0224 que versou sobre créditos educacionais. Encontrando-seo réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foideterminada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,no prazo de 15 
(quinze) dias úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 7.004,27 (sete mil e quatro 
reais e vinte e sete centavos) atualizado até o mês de Fevereiro do ano de 2021, devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).Fica 
ciente, ainda,que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorridoo período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação,apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixadoe publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 30 de abril de 2021. 

 

 Empro Tecnologia e Informação
Extrato – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 008/2021

Acha-se publicado no portal de compras da Empro Tecnologia e Informação, https://compras.empro.com.br, o 
Pregão Eletrônico Empro nº 008/2021, Processo nº 7322/2021 objetivando a contratação de empresa especializada 
na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento, sob demanda, de vale-alimentação destinado 
aos empregados da Contratante, através de cartões eletrônicos/magnéticos ou equipados com chip de segurança, 
visando a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados como hipermercados, 
supermercados, mercados, armazéns, mercearias, açougues, frutarias, peixarias, padarias e similares, no município 
de São José do Rio Preto (SP) e região, destinados a até 150 (cento e cinquenta) empregados, conforme Termo de 
Referência, anexo I, deste Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até dia 19/07/2021, as 9h30 e abertura a partir 
das 9h32. O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. 
 São José do Rio Preto/SP, 05 de julho de 2021. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro

PMP Drive Systems do Brasil Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 18.272.623/0001-89 - NIRE 3522764274-0

Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 17.06.2021
Data, hora, local: 17.06.2021, 10hs, na sede, Rua Araucária, 596, Centro Industrial de Limeira, Limeira/SP. Mesa: 
Lawrence Albert Maria Zocchi - Presidente; Marcelo Deperon Galter - Secretário. Presença: Totalidade do capital 
social. Deliberações aprovadas: Redução do capital social, no valor de R$ 3.000.000,00 para R$ 700.000,00, 
com uma redução de R$ 2.300.000,00 em razão do excesso de capital para a atividade desenvolvida pela empresa, 
nos termos dos artigos 1.082, inciso II e 1084 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). A redução se dará de for-
ma desproporcional entre as sócias, mediante o cancelamento de 2.300.000 cotas, no valor de R$ 1,00 cada, das 
quais 1.557.000 quotas, pertencentes à socia PMP Industries S.P.A, e 743.000 quotas, pertencentes a sócia PMP PRO 
- MEC S.P.A. (ii) Não haverá devolução aos sócios, uma vez que as quotas ora canceladas não foram objeto de in-
tegralização, na proporção de 1.587.560 quotas pela sócia PMP Industries S.P.A; e 750.000 quotas pela sócia PMP 
PRO - MEC S.P.A, sendo tal redução se efetivará com o registro da 6ª Alteração Contratual da Sociedade. (iii) As só-
cias resolvem ainda, por unanimidade, que a presente Ata de Reunião de Sócios será publicada em jornal de gran-
de circulação e também no Diário Ofi cial, e, passados 90 dias de sua publicação, será levada a registro na JUCESP, 
juntamente com as cópias de sua publicação. Encerramento: Nada mais. Limeira, 17.06.2021. Sócios: PMP Indus-
tries S.P.A, e PMP PRO - MEC S.P.A, ambas por seu procurador, Lawrence Albert Maria Zocchi.

AVISO DE SUSPENSÃO “SINE DIE” DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO “SINE 
DIE” da licitação Pregão Presencial nº. 14/PP/2021, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
preparo, distribuição e fornecimento de refeições a todos os servidores e 
funcionários da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, da administração 
direta, com fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, 
distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e 
utensílios utilizados na mão de obra.
O Município de Nova Odessa, torna público a SUSPENSÃO “SINE DIE” 
da licitação Pregão Presencial nº. 15/PP/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para a prestação de serviços de nutrição, 
alimentação hospitalar, alimentação coletiva com o fornecimento de 
refeições, dietas gerais ,especiais, manipulação de fórmulas lácteas 
e dietas enterais destinadas a pacientes internos(adulto e infantil), 
acompanhantes legalmente instituídos na legislação vigente(Lei Federal nº 
8.069 de 13/07/90 e Lei Federal nº 10.741 de 01/10/03) e a servidores e/ou 
empregados, incluída a operacionalização e desenvolvimento de todas as 
atividades de produção e todas as demais atividades para o fornecimento 
e distribuição de refeições, assegurando uma alimentação balanceada e 
em condições higiênico e sanitárias adequadas. Conforme os parâmetros 
estabelecidos na Portaria CVS n.º 5, de 19 de abril de 2013, além das 
demais normas técnicas e sanitárias vigentes.

Nova Odessa, 05 de julho de 2021.
Edimara Urel

Secretária de Administração

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP
RETIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 040/2021 TOMADA DE PREÇOS 004/2021 EDITAL 
036/2021, Tendo em vista a identificação de informação incorreta no site www.vargem.sp.gov.
br/licitacao, Retifica-se a data de abertura dos envelopes. Objeto: Pavimentação Asfáltica 
da Rua Nicolau Chede, iniciando após a pavimentação existente em paralelo (defronte a 
casa de numero 1551), e finaliza na bifurcação pavimentada de acesso a Rodovia Fernão 
Dias. Totalizando uma área a ser pavimentada total de 2.732,69 m2. As guias e sarjetas 
extrusadas, iniciam no mesmo ponto do pavimento ( defronte a casa de numero 1551) e 
finaliza após 246,50 ml, como serão executadas dos dois lados da via , totalizaram 493,00 
ml de guias e sarjetas. Todos os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 
A sessão será aberta as 14:00 horas do dia 22 de julho de 2021, na EMEF Sebastião José 
Monteiro, sito a Rua Fioravante Restivo, 171, Centro, CEP 12935-000, Vargem/SP. O edital na 
integra poderá ser obtido junto ao setor de compras e licitações e site www.vargem.sp.gov.br/
licitacao. Maiores informações através do telefone (11) 4118-8012 ou pelo e-mail licitacoes@
vargem.sp.gov.br. Ana Paula Silva Garcia, Presidente da CPL.

Vargem, 05 de julho de 2.021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM/SP
RETIFICAÇÃO - PROCESSO N.º 043/2021 TOMADA DE PREÇOS 005/2021 EDITAL 038/2021, 
Tendo em vista a identificação de informação incorreta no site www.vargem.sp.gov.br/licitacao, 
Retifica-se a data de abertura dos envelopes. Objeto: Pavimentação Asfáltica da Rua Ana Rosa 
iniciando após o final da pavimentação asfáltica existente e finalizando na Rua José Marques 
Ribeiro este trecho receberá também guias e sarjetas extrusadas dos dois lados, totalizando 
1.558,40 m² de pavimentação e 516 ml de guias e sarjetas extrusadas, Na Rua Nicolau Chede 
receberá guias e sarjetas extrusadas, iniciando 246,50 metros após a casa de numero 1551 
e vai terminar na bifurcação pavimentada de acesso a Rodovia Fernão Dias. Totalizando dos 
dois lados da via, 417,00 ml de guias e sarjetas. Todos os demais itens do Edital de Abertura 
permanecem inalterados. A sessão será aberta as 09:00 horas do dia 23 de julho de 2021, na 
EMEF Sebastião José Monteiro, sito a Rua Fioravante Restivo, 171, Centro, CEP 12935-000, 
Vargem/SP. O edital na integra poderá ser obtido junto ao setor de compras e licitações e site 
www.vargem.sp.gov.br/licitacao. Maiores informações através do telefone (11) 4118-8012 ou 
pelo e-mail licitacoes@vargem.sp.gov.br.  Ana Paula Silva Garcia, Presidente da CPL.

Vargem, 05 de julho de 2.021

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00050/21/02 - PRÉDIO: EE/CEL/ETEC Virginia Ramalho/Jacinto Ferreira de 
Sa – LOCALIZAÇÃO: Rua Gaspar Ricardo, 484 – Vila Nova Sa – Ourinhos – SP - PRAZO: 6 (seis) meses - 
ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 30/07/2021, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00054/21/02 - PRÉDIO: EE Dr. João de Castro Gonçalves – LOCALIZA-
ÇÃO: Rua Tibiriçá, 449 – Conserva - Americana – SP - PRAZO: 8 (oito) meses - ABERTURA DA LICITA-
ÇÃO (DIA E HORA): 30/07/2021, às 15:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00027/21/02 - PRÉDIO: EE Dr. Helio Motta – LOCALIZAÇÃO: Rua Canori, 
30 – Jd. Olinda – Campo Limpo – SP - PRAZO: 4 (quatro) meses - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 03/08/2021, às 09:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00028/21/02 - PRÉDIO: DER Leste 2 - Sede – LOCALIZAÇÃO: Rua Moha-
mad Ibrahin Saleh, 319 – Jd. São Vicente – São Miguel Paulista – São Paulo – SP - PRAZO: 5 (cinco) meses 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 03/08/2021, às 10:30 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00036/21/02 - PRÉDIO: EE Profa. Celia Ribeiro Landim – LOCALIZAÇÃO: 
Rua Lourenço Franco Prado, 10 – Jardim Nelia – Itaim Paulista – São Paulo – SP - PRAZO: 5 (cinco) meses 
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 03/08/2021, às 14:00 hs.
TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00043/21/02 - PRÉDIO: EE João Kopke – LOCALIZAÇÃO: Alameda Cleve-
land, 331 – Campos Elíseos – Santa Cecilia – São Paulo – SP - PRAZO: 7 (sete) meses - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 03/08/2021, às 15:00 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com 
a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as 
condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta Licitação será processada em conformidade 
com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas 
decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO 
DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. 
As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - 
Gerente de Licitações.

E D I T A L

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ABANDONO

“Solicitamos o comparecimento de ELZA REGINA PACHECO DA SILVA, RG nº. 19.843.603, 
CPF nº. 151.496.458-93, CTPS nº. 10699 - Série nº. 319, no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no prazo de 03 (três) dias, para 
justifi car faltas injustifi cadas de longa data, faltas essas interpoladas com licenças médicas ou 
mesmo consecutivas, sob pena de confi gurar abandono de emprego, previsto no artigo 482, 
letra “i” da CLT.”

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
733/21, PROCESSO Nº 2021/00509, Oferta de Compra 092301090572021OC00794 para constituição 
de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual AGULHA TRU CUT P/
BIOPSIA DE FIGADO TM.MD, 14GX11,4 CM, SERINGA DESCART CAP 50-60ML (BICO 
SLIP), SERINGA DESCARTÁVEL P/ INSULINA 100UI, SEM AG., CAT.SEMI IMPLANT.L. 
PERM.DUP.VIA C/KIT INTROD.10F TP HICKMAN, TESOURA COAGUL.CIRURG.
VEDEO ENDOSCÓP.HASTE 5MMX32 etc., cuja sessão será realizada no dia 21/07/2021, às 
09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br a partir de 06/07/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: VANDERLI REGINA 
DE BRITTO MENEZES e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 751/21, PROCESSO Nº 2021/00767, Oferta de Compra 092301090572021OC00868 
para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual Broca 
diamantada, medindo: 1,5mm diametro, 77mm de comp., 4mm diametro, 70mm de 
comp, 2,0 mm diametro, 70mm de comp, 1,0x76mm, 3,0x70mm, 5mm diametro,, etc., cuja 
sessão será realizada no dia 20/07/2021, às 09:00 horas. O edital na íntegra estará disponível 
aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br a partir de 06/07/2021. 
PREGOEIRO DESIGNADO: JOSE ROBERTO SANTOS DE MATOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 752/2021, PROCESSO Nº 21/01223, Oferta de Compra 
92301090572020OC00875 para constituição de Registro de Preços para aquisição futura 
de DIETA ENTERAL LÍQUIDA, cuja sessão será realizada no dia 16/07/2021, às 09:00 
horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e
www.imesp.com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio 
da Administração, 2º andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na 
versão impressa, a partir de 05/07/2021. PREGOEIRO DESIGNADO: RENATA INACIO 
DA SILVA.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/21 – Objeto: Contratação de empresa 
especializada para realizar serviço de levantamento, análise, diagnóstico 
e soluções visando a melhoria da eficiência e eficácia da administração da 
dívida ativa, conforme anexos. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
até o dia 20/07/2021 às 14:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: na 
mesma data e horário. A retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.
campolimpopaulista.sp.gov.br – no link licitações, solicitado por e-mail nos 
endereços pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de 
Administração, situada na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – 
Campo Limpo Paulista, das 11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-fei-
ra, exceto feriados e pontos facultativos. 

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/21 – Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para realizar serviço de levantamento, análise, diagnóstico e soluções 
visando a melhoria da eficiência e eficácia da administração da dívida ativa, con-
forme anexos. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: 
Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 horas do dia 06/07/2021 até às 09:00 horas 
do dia 20/07/2021. Abertura de Propostas Iniciais: 20/07/2021 às 09:05 horas. 
O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br ou e-mail pregao@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para 
maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-
8326 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário 
das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo 
Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0000081-44.2018.8.26.0704. A MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional XV – Butantã/SP, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOSÉ DAIRTO DOS 
SANTOS, CPF 263.876.048-00 e NEUMA MACEDO CARDOSO, CPF 297.400.688-47, sócios da empresa POSS ELEVADORES LTDA 
que o credor GREAT FOOD PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ofereceu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos 
devedores citados, com o objetivo de incluir no polo passivo da ação, como devedores solidários, os sócios da empresa executada acima 
citada, visando ver satisfeito o seu crédito no valor atualizado de R$ 186.617,10, objeto de cobrança judicial por meio desta execução. Assim, 
com base no artigo 135 do CPC, ficam os sócios CITADOS, para que no prazo de 15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, 
inclusive com indicação de provas, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV 
do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 01/07/2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1007379-64.2017.8.26.0006. O MMº Juíz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro 
Regional VI - Penha de França/SP, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. Faz Saber s RUBENITA CECAN DA ROCHA 
LOURO, Brasileira, CPF. 313.478.938-81, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum Cível por parte de Colégio Marupiara Ltda., 
objetivando receber o valor de R$ 8.955,05 (Junho/2017), referente Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, onde a 
executada deixou de pagar mensalidades escolares, vencidas entre os meses de Junho a Dezembro de 2016, conforme documentos 
anexados nos autos. Estando a requerida em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias, após 
fluir o prazo de 20 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertida dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sendo que presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pela autora na petição inicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos 
termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, 01 de julho de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0046314-84.2018.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a WALLACE SOARES PEREZ, CPF 
230.533.988-77, sito à Rua Bento de Andrade, 458, Jardim Paulista – SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por COLÉGIO COMERCIAL PRESIDENTE KENNEDY S/C LTDA. Estando o réu em lugar ignorado, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 3.129,82, devidamente atualizada até Outubro/2018, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. Cidade de Guarulhos, aos 19 de maio de 2020. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0018811-20.2020.8.26.0224. O MMº Juíz de Direito da 7ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PRISCILLA PEREIRA DO NASCIMENTO, 
CPF. 396.698.388-51, que COLÉGIO COMERCIAL PRESIDENTE KENNEDY S/C LTDA, ajuizou ação Monitória em fase de 
Cumprimento de Sentença, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 2.799,44, atualizado até (Outubro/2020) 
e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, expede-se edital de 
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de 
Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a executada poderá 
apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente 
de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Guarulhos, aos 03 de fevereiro de 2021. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1048153-93.2019.8.26.0224. A MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível do 
Foro de Guarulhos/SP, Dra. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a JOSÉ OSVALDO CARUSO, RG. 3.076.073 e CPF. 504.090.508-49 e ERICA 
BESENBRUCH CARUSO, RG. 4.404.629 e CPF. 029.129.058-26, que ELISABETE FIRIGATO DIAS CORREA, RG. 12.153.993 SSP/SP 
e CPF. 009.628.718-77, ajuizou ação de Usucapião sobre o imóvel localizado na Rua Endres, 303, Lote 26 da Quadra 25, Vila São João, 
Guarulhos SP, contendo área de 470,85 metros quadrados, cujo imóvel é tributado pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, através do 
Contribuinte nº 111.53.42.0067.01.001, onde a Autora reside há mais de 25 anos de forma mansa e pacifica. Estando os supracitados em 
local ignorado, expediu-se o presente edital de Citação, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela Autora, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1049278-17.2018.8.26.0100. O MMº Juíz de Direito da 23ª Vara Cível do Foro 
Central Cível/SP, Dr. GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ires Garcia Fiorani, RG. 6.761.441-SSP e CPF. 
104.457.348-17 que CONDOMÍNIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAIM, ajuizou ação de Execução de Titulo Extrajudicial, para cobrança de 
R$ 9.028,76 (Maio/2018), referente despesas condominiais vencidas e não pagas, nos meses de Junho à Dezembro de 2017 e nos meses 
de Janeiro à Abril de 2018, onde a executada é proprietária do apartamento nº 12, descrito na matrícula nº 116.144, inserido no Condomínio 
Autor, sito à Rua Comendador Calfat, nº 206 Itaim SP, conforme documentos anexados nos autos. Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a 
contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou 
querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia 
(Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de junho de 2021. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0017346-23.2021.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 32ª Vara Cível do 
Foro Central Cível/SP, Dra. Gabriela Fragoso Calasso Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MARIANA LIKA SASSAKI, RG. 43.709.657-
9 e CPF. 381.690.638-92, que FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE 
SÃO PAULO - SP, ajuizou ação Monitória, ora julgada procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 17.044,32 atualizado até 
(Abril/2021) e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a executada em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º),onde a 
executada poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
publicado e afixado na forma da Lei. São Paulo, 28 de junho de 2021. 
 
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo Digital nº 0001299-71.2021.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). Processo 
Principal nº 1017291-94.2017.8.26.0100. A Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, MMª Juíza de Direito da 45ª Vara Cível do Foro Central da 
Capital/SP. Faz Saber a SUZANAH DUK SHIN, RG 44.095.128-8 e CPF 349.716.648-07, que FEBASP - ASSOCIAÇÃO CIVIL, 
MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO PAULO - SP, ajuizou ação Monitória, ora julgada 
parcialmente procedente e condenou a executada ao pagamento de R$ 19.611,51 e demais cominações legais, nos termos do artigo 513 § 
2º, inciso IV, do NCPC, que atualizados até dez/2020 corresponde ao valor de R$ 36.302,85. Estando a executada em local ignorado, 
expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa 
(Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a 
executada poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, 
publicado e afixado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1013928-28.2019.8.26.0004. O MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
Regional IV – Lapa/SP, Dr. Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RESTAURA COMERCIAL E 
RESTAURACAO PREDIAL LTDA- CNPJ. 96.397.997/0001-34, na pessoa de seu sócio JOSÉ EDUARDO PEDRO, CPF. 003.470.508-24 
E RG.11.720, CNPJ. 96.397.997/0001-34, que lhe foi proposta ação de Execução de Título por parte de Cyan Comércio de Materiais 
Fotográficos Ltda., objetivando cobrança no valor de R$ 23.762,16 (Outubro/2019), referente a venda de mercadorias adquiridas pela 
executada e que não foram quitadas, descritas na NF. 012.302, conforme documentos  anexados nos autos. Estando a executada em local 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 03 dias, pague o débito, ocasião em que a verba honorária será reduzida 
pela metade, ou reconheça o crédito, depositando 30% do valor em execução, podendo ainda, opor embargos, em 15 dias, prazos estes 
que fluirão após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Não sendo 
contestada a ação, a executada será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da Lei. São Paulo, 29/06/2021. 
 




 

 



  







Tomada de Preços 06/2021
Processo 2346/2021

SUSPENSÃO

Encontra-se SUSPENSO, para análise dos itens da Planilha Or-
çamentária, a Tomada de Preços 06/2021 que tem por objetivo a 
contratação de empresa para reforma e adequação das casas que 
sediarão o SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crian-
ças e Adolescentes) Outras informações poderão ser solicitadas 
através dos e-mails: licitacao02@portofeliz.sp.gov.br, licitacao03@
portofeliz.sp.gov.br ou licitacao07@portofeliz.sp.gov.br.

Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

CHAMADA PÚBLICA 01/2021 
Processo 1544/1/2021 

CHAMADA PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR - HORTIFRUTIS 

Resultado da abertura do ENVELOPE nº 02 – PROJETO DE VENDA 

Decorrido o prazo para impugnações e julgado os recursos, fica o 
resultado como segue: 

1. Cooperativa Mista de Agricultores, Apicultores, Pecuaristas e 
Pescadores de Porto Feliz e Região – COMAPRE – VENCEDORA 
– R$ 668.720,90 
2. Cooperativa de Produção e Prestação de Serviços dos Assenta-
dos e Pequenos Agricultores de Porto Feliz e Região – COOPAP. 
– VENCEDORA – R$ 24.612,50 

A ata de deliberação da sessão, e demais informações estão dis-
poníveis para vistas nos autos do processo 1544/1/2021, no Setor 
de Licitações, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro 
– Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇO 02/2021 
Processo 5667/2020, 1113/2021 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSULTORIA 
TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BÁSICO 
PARA O NOVO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MU-
NICÍPIO DE PORTO FELIZ. 

Resultado da abertura dos ENVELOPES Nº 01 – DOCUMENTA-
ÇÃO e CONVOCAÇÃO para abertura dos ENVELOPES Nº 02 
- PROPOSTA 

Decorrido o prazo para impugnações e julgado os recursos, fica o 
resultado como segue: 

1. WM Engenharia LTDA. – HABILITADA 
2.Cidade Viva Engenheiros e Arquitetos Associados LTDA.– HA-
BILITADA 
3.Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito S/S LTDA.– 
HABILITADA 

A abertura do ENVELOPE Nº02 – PROPOSTA será no dia 07 de 
julho às 09hrs. no Auditório da Prefeitura Municipal de Porto 
Feliz, sito à Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro 

A ata com maiores informações estará disponível no Portal da 
Transparência no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do pro-
cesso 1113/1/2021, disponível para vistas, no Setor de Licitações 
situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/
SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Adhemar de Barros, 340 - Centro - Porto Feliz - SP / Tel/Fax. (15) 3261- 9000  
Site: www.portofeliz.sp.gov.br

PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL – SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS DA INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA FEITA POR CAIO 
COTAIT MALUF e VIRGÍNIA GUILLIOD FAGURY BARROS MALUF FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS, PRI-
MEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, ETC. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, e a quem interessar possa, 
que em 9 de junho de 2021, foram apresentadas para registro e prenotadas no Livro n. 1 – Protocolo sob o n. 
404.176, a ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO, E DE QUITAÇÃO 
DE BENFEITORIAS EDIFICADAS A PREÇO DE CUSTO COM INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA lavrada em 
2 de agosto de 2018, nas páginas 239/248, do livro n. 1.013, pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera, desta Capital, e ESCRITURA DE ADITAMENTO E RATIFI-
CAÇÃO lavrada em 25 de junho de 2021, nas páginas 075/079, do livro n. 1248, pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30º Subdistrito – Ibirapuera, desta Capital, pelas quais CAIO COTAIT 
MALUF, RG n. 28.775.530-7-SSP/SP, CPF n. 278.241.148-99, engenheiro, casado sob o regime da separação 
de bens, na vigência da Lei n. 6.515/77, conforme escritura de pacto antenupcial registrada sob n. 5.585 no livro 
n. 03-AUX., deste Registro, com Virgínia Guilliod Fagury Barros Maluf, RG n. 45.975.815-9-SSP/SP, CPF n. 
296.970.338-62, advogada, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua do Livramento n. 251, Rua Hermano 
Ribeiro da Silva e Rua Luiz Gottschalk, apartamento n. 141, Vila Mariana, nesta Capital, e VIRGÍNIA GUILLIOD 
FAGURY BARROS MALUF, qualificada, INSTITUÍRAM EM BEM DE FAMÍLIA, de acordo com os artigos 1.711 e 
seguintes do Código Civil Brasileiro, e 260 e seguintes da Lei n. 6.015/73, o imóvel consistente no APARTA-
MENTO N. 141 (cento e quarenta e um), localizado no 13º pavimento do “Edifício Diamani Ibirapuera”, situado na 
Rua do Livramento n. 251, Rua Hermano Ribeiro da Silva e Rua Luiz Gottschalk, no 9º subdistrito – Vila Mariana, 
nesta Capital, o qual se destina a domicílio de sua família e ficará isento de execução por dívida, havido pelos 
outorgantes instituidores conforme R.03/M.124.215, de 17/8/2018, e R.07/M.124.215, de 25/4/2019, deste Regis-
tro. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital, em extrato da escritura, na forma da lei, com o aviso de que, se alguém se julgar prejudicado 
deverá, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste, RECLAMAR contra a instituição, por 
escrito, perante o Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Capital, com Cartório na Rua Tabatinguera n. 140, 
Loja 01 – Centro, no horário das 9 às 16hs. São Paulo, 2 de julho de 2021. Eu (Letícia Akemi Koike Checco li), 
escrevente, digitei. 

FLAUZILINO ARAÚJO DOS SANTOS 
OFICIAL 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009113-66.2019.8.26.0269 O(A) MM. Ju-
iz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapetininga, Estado de São Paulo, Dr(a). Jairo Sampaio Incane 
Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ATENAS ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 
LTDA-ME, CNPJ 10.486.598/0001-24, com endereço à Rua Indalecio Alves, 319, Casa, Parque Sao Ben-
to, CEP 18207-845, Itapetininga - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco do 
Brasil S/A, alegando em síntese: As partes firmaram entre si CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 
BB GIRO EMPRESA FLEX n. 019.908.961 em 06/12/2013, através do qual o requerente concedeu limite 
de crédito à requerida, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), com vencimento final em 
01/12/2014, e os requeridos utilizaram-se do valor, não procedendo à devida cobertura do saldo devedor, 
gerando débito, que atualizado até, 30/09/2014 importa em R$ 273.824,54 (duzentos e setenta e três mil, 
oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta ci-
dade de Itapetininga, aos 26 de maio de 2021. 

4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos –SP. PROCESSO Nº 1022116-29.2019.8.26.0224 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de 
Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao réu PAULO DE SOUZA GUILHERME, RG. 
19.005.777-4 SSPSP, CPF. 060.385.968- 28, brasileiro, Ação: Procedimento Comum Cível 
(Indenização por Dano Moral), por parte de Helio Fulgencio da Silva, e não localizado o réu deferese 
á CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, para que conteste a ação ou 
apresente resposta e não sendo contestada, os réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial nos termos do artigo 257 NCPC . Afixe-se e Publique-se o edital NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos-SP. 

B5gazetasp.com.br
Terça-feira, 6 De julho De 2021 Economia

Holding Fasil Participações S.A.
CNPJ/MF nº 08.675.923/0001-55 - NIRE nº 35.300.339.665

Extrato da Ata de Assembleia
Geral Ordinária, em 28.04.2021 

Data, Hora, Local: 28.04.2021, às 13hs, na sede, Rua 
XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala A, Centro, Sorocaba/
SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: 
Nilton Ferreira da Silva e Secretário: Túlio Saraval da Sil-
va. Deliberações aprovadas: (a) as demonstrações 
fi nanceiras da Companhia, relativas ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020, publicadas no Diário Ofi cial 
do Estado de São Paulo e no Jornal Gazeta de São Paulo 
de 08.04.2021, as quais foram tempestivamente disponi-
bilizadas aos acionistas. (b) a destinação do lucro líquido 
do exercício consoante demonstrações fi nanceiras. (c) a 
fi xação do montante anual global a que farão jus os Ad-
ministradores, conforme termos defi nidos em política in-
terna da Companhia. Encerramento: Nada mais. Soro-
caba, 28.04.2021. Acionistas: Lucíola Aparecida Sara-
val Silva, Priscila Saraval da Silva, Larissa Saraval Silva 
Mangabeira Albernaz. JUCESP nº 296.242/21-4 em 
22.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETI-
VANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS – FEIJÃO CARIOCA IN NA-
TURA, GRUPO I, TIPO 2 e CACAU EM PÓ 
– PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 041/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2021/01336
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012021OC00043
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: 06/07/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA:  19/07/2021 – as 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA GENE-
ROS ALIMENTÍCIOS - AÇÚCAR REFINADO 
AMORFO E SAL REFINADO DE MESA IODA-
DO – PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.º 042/
DAESC/2021
PROCESSO n.º SEDUC-PRC-2020/28289
OFERTA DE COMPRA N° 
080358000012021OC00037
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA 
PROPOSTA ELETRÔNICA: 06/07/2021
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA:  19/07/2021 – as 10h00min

INFORMAÇÕES: fones: (11) 2075-4301, de 2ª 
a 6ª feira, no horário das 8h às 17h.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 
1029399-79.2014.8.26.0224 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 10ª 
Vara Cível,do Foro de Guarulhos,Estado de São Paulo,Dr 
(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura,na forma da Lei,etc.  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1029399-79.2014.8.26.0224. 
O Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, Juiz de Direito da 
10ª Vara Cível de Guarulhos/SP. Faz saber a Josias Leal 
CPF 073.468.078-39, que COOPERSIGMA - Cooperativa 
de Crédito Mútuo dos Empresários do Município de 
Guarulhos e Região ajuizou ação de execução, para 
cobrança de R$ 11.163,28(set/2014), referente ao Contrato 
de Mútuo. Estando o executado em lugar ignorado, foi 
deferida: a citação por edital, para que em 3 dias,a fluir do 
prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários 
de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 
15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito 
e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros 
de 1% ao mês; a intimação da conversão em penhora do 
arresto sobre o bloqueio de R$ 66,70. Passando a fluir do 
prazo supra, o prazo de 15 dias para opor embargos, 
independentemente de nova intimação. Não havendo 
impugnação, o bloqueio será automaticamente convertido 
em penhora, com a transferência dos valores à disposição 
deste Juízo e posterior levantamento em favor do credor. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Guarulhos, 18 de junho 2018.                                          [06,07] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001238-95.2021.8.26.0009.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro Regional IX – Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVERALDA LEAL DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.560.298-4 e do 
CPF/MF nº 892.866.348-20, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CRUZEIRO 
DO SUL EDUCACIONAL S/A, em função de condenação na ação Cobrança - Procedimento Comum - Processo nº 1007618-
59.2017.8.26.0009 que versou sobre créditos educacionais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 12.271,22 (doze mil, duzentos e setenta e um 
reais e vinte e dois centavos) atualizado até o mês de Fevereiro do ano de 2021,devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou 
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de abril de 2021. 

Bevap Participações S.A.
CNPJ nº 35.315.310/0001-80 - NIRE 35.235.680.312
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam convocados os senhores acionistas, para se reunirem em AGE, a ser rea-
lizada no dia 14/07/2021, às 10hs, de modo presencial, na sede da Companhia, na Rua Joaquim 
Floriano, 466, 23º andar, sala 2309, São Paulo/SP, ou de modo virtual pelo link https://us02web.
zoom.us/j/2433733273 (cuja senha de acesso será disponibilizada aos acionistas interessados por 
e-mail) para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Restrições à distribuição de lucros/di-
videndos e/ou qualquer forma de pagamento, remuneração ou repasse de valores aos acionistas 
da Companhia e de suas subsidiárias; 2. Competência para aprovação do planejamento econômi-
co - financeiro anual da Companhia (inclusive o PEF 2021/2022). A presente convocação é realiza-
da em conformidade com o artigo 123 da Lei 6.404/76 e §1° da Cláusula 10 do Estatuto Social da 
Companhia. SP, 03/07/2021. Sérgio Macedo Facchini - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0022339-24.2012.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) NOVA GERES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 05.013.798/0001-20, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Supermercado Alto do Mandaqui Ltda, 
objetivando a declaração de inexigibilidade do título nº P84167, espécie duplicata mercantil por indicação, emitido em 
22/07/2011, no valor de R$ 1.224,22, protocolo nº 2011.08.31.0841-8 do 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da 
Capital e do título nº P 84167, espécie duplicata de venda mercantil por indicação, emitido em 22/07/2011, no valor de R$ 
1.224,22, protocolo nº 0209-22/09/2011 do 9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Capital, com pedido de 
antecipação de tutela e cancelamento dos protestos, bem como a condenação da ré por danos morais e custas 
processuais e verba honorária. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL,com fundamento no Art.256, inciso II do CPC para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital da data da publicação única ou,havendo mais de um,da pri-
meira(Art.257,inciso III do CPC),apresente resposta.Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como 
verdadeiros, os fatos articulados pela autora conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., ficando advertida de que no caso 
de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  [06,07] 

TABOÃO DA SERRA1ªVara Cível EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002181-22.2013.8.26.0609. O 
MM.Juiz de Direito da 1ªVara Cível,do Foro de Taboão da Serra,Estado de São Paulo,Dr.RAFAEL RAUCH,na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a José Castilho,Hercília Sevaroli Castilho,Antonio Castilho e Gerda Castilho,réus ausentes,incertos,desconhecidos 
e terceiros interessados, que José Cláudio da Silva, Fabio Roberto Luz da Silva, Claudia Cristina Luz da Silva Carneiro e 
Geraldo José da Silva ajuizaram ação de usucapião objetivando um prédio comercial com 2 pavimentos e área construída de 
1.476,35m², à Av. Fernando Fernandes s/nº e respectivo terreno contendo 740,21m², Bairro do Pirajuçara, Taboão da Serra/SP. 
Alega a autora estar na posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal, por si e seus antecessores, expedindo-se 
edital de citação os supramencionados, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem o feito, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital e publicado na forma da Lei.                     [06,07] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1007071-17.2019.8.26.0268. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo,Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos réus ausentes, incertos e eventuais terceiros interessados que o presente edital, virem ou dele tiverem 
conhecimento, que, neste Juízo, corre seus trâmites, Ação de Usucapião, em que é réu SIDNEY FORTES ROSS, no qual os 
Autores ANA MARIA MARTINS PAPELLAS e FRANCISCO PAPELLAS FILHO requerem a usucapião ordinária de duas glebas 
de terras que seriam desmembradas da área maior constante da matrícula 69.849, do Sítio denominado Sítio Papellas, 
conforme a seguinte descrição: ÁREA 01: inicia-se no marco 87 cravado a margem da estrada do Vargedo, e segue até o 
marco 111 no rumo 217°4209 na distância 67,8458 confrontando com a estrada do Vargedo , deste deflete a direita com ângulo 
46°1553 até o marco 817, no rumo 351°2616 na distância de 478,3513m, confrontando com área remanescente, deste deflete 
a direita com ângulo 124°0523 até o marco 814 no rumo 47°2053 na distância de 62,0000m, confrontando com área 
remanescente, deste deflete à direita com ângulo de 124°0525até o marco 87 no rumo 351°4324, na distância de 466,2037m, 
confrontando com área remanescente, perfazendo a área total de 23.862,71m² com perímetro de 1.077,8527m, bem como do 
lote de nº 19, que se inicia no marco 111 cravado a margem da estrada do Vargedo, e que segue uma linha reta até o marco 
122, no rumo 260°3642, na distância de 45,3317m; confrontando com a estrada do Vargedo deste delete a direita no ângulo 
88°4034, até o marco 819 no rumo 171°5608, na distância de 450,99578m, confrontando com a área remanescente deste 
deflete à direta no ângulo 124°3515, até o marco 817 no rumo 47°2053, na distância de 50.000m, confrontando com a área 
remanescente deste deflete à direita no rumo 124°0523, até o marco 111 na distância de 478,5513m, confrontando com área 
remanescente, perfazendo a área total de 20.145,38m², com perímetro de 1.026.1796m, conforme a planta de divisão da parte 
integrante da área total; ÁREA 02: inicia-se no marco 79 cravado a margem da estrada do Vargedo, e segue até o marco 87 no 
rumo 213°2626 na distância 59,854m confrontando com a estrada do Vargedo , deste deflete a direita com ângulo 41°4252 até 
o marco 814, no rumo 351°4324 na distância de 466,2037m, confrontando com área remanescente, deste deflete a direita com 
ângulo 124°2231 até o marco 815 no rumo 47°2053 na distância de 48,0000m, confrontando com área remanescente, deste 
deflete à direita com ângulo de 124°2013até o marco 79 no rumo 351°4146, na distância de 448,6272m, confrontando com 
área remanescente, perfazendo a área total de 20.010,041m² com perímetro de 1.022,136m. Foram realizadas tentativas para 
localizar o réu, bem como os eventuais interessados. Atendendo a determinação legal, ordenou-se a citação por meio do 
presente edital, para que os interessados compareçam em juízo, para promover sua defesa de seus eventuais interesses. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Assim, dá-se ciência ao 
citando e demais prováveis réus e eventuais interessados para que venham a tomar conhecimento do presente processado, 
sabendo que, dentro do prazo legal, poderão contestar, impugnar ou oferecer qualquer defesa quanto ao pedido. Estando em 
termos, expede-se o presente EDITAL para citação daqueles acima mencionados para, no PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
ÚTEIS, a fluir após o prazo de 20(vinte) dias. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que 
será nomeado curador especial. Assim, é o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. [06,07] EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000761-26.2020.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 

Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a JOÃO 
FRANCISCO FILHO, CPF 371.915.278/20 que GIVANETE FERREIRA SENA e LOURISVALDO MATEUS DOS SANTOS 
ajuizaram-lhe a presente ação tendo como objeto a condenação do réu na obrigação específica de desdobrar/dividir o Lote 21 em 2 
lotes, perante a Prefeitura do Município de Guarulhos, abrindo um cadastro no IPTU referente a metade ideal do Lote correspondente 
ao 21-B, da quadra L, Rua Petrocia, 50, no Jardim Silva a fim de levá-lo a registro imobiliário. Estando o réu em local ignorado, 
expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 30 dias úteis supra, querendo 
ofereçam defesa, nos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial (artigo 257, IV). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de junho de 2021. 
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Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – “EM LIQUIDAÇÃO” 
CNPJ: 67.102.020/0001-44 - NIRE: 35300132343

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS CPOS – “EM LIQUIDAÇÃO” – 16/04/2021
1. DATA, HORA, LOCAL: 16/04/2021, 15 horas, Rua Tangará, 70, São Paulo-Capital. 2. CONVOCAÇÃO: efetuadas no Diário 
Oficial do Estado nos dias 9, 10 e 13/04/2021, aplicando-se, ainda, pela presença da totalidade dos acionistas, a dispensa de 
formalidades prevista no art. 124, §4º, da Lei Federal 6.404/76. 3. QUÓRUM: legal de acionistas, representando a totalidade do 
capital social, composto pela acionista majoritária, Fazenda do Estado de São Paulo, representada pelos senhores Bruno Lopes 
Megna e Bruna Tapié Gabrielli, Procuradores do Estado, e pela acionista minoritária, Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo – PRODESP, representada por Nathalia Calil Cera. 4. MESA: Presidência: Sr. Laércio Paulino Simões, liqui-
dante da companhia. Secretária das Assembleias: Silvana Imafuku. Contadora da CPOS: Sra. Mônica Martins de Araujo. Repre-
sentante do Conselho Fiscal: Marcio Cury Abumussi. Representante da empresa de auditoria independente para o Balanço do 
exercício findo em 2020, Loudon Blomquist Auditores Independentes: Sr. Edio Paulo Brevilieri. Representante da empresa de au-
ditoria independente para o Balanço do exercício findo em 31/03/2021, Conatus Auditores Independentes S/S: Sr. Luiz Carlos 
Soares da Silva. 5. ORDEM DO DIA: Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Relatório da Administração e Demonstrações 
Contábeis, acompanhadas das Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financei-
ras e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) Outros assuntos de interesse da 
Sociedade. Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Apreciação e votação do relatório dos atos e operações da liqui-
dação e suas contas finais, nos termos do artigo 210, VIII da Lei Federal nº 6.404/76; 2) Partilha do patrimônio remanescente entre 
os acionistas, nos termos do inciso IV do artigo 210 da Lei Federal nº 6.404/76; 3) Fechamento da Matriz; 4) Encerramento da Li-
quidação e Extinção da Companhia nos termos do artigo 219, inciso I, da Lei Federal nº 6.404/76; 5) Outros assuntos pertinentes 
à Liquidação e Extinção da Companhia. 6. INÍCIO DOS TRABALHOS: o Sr. Laércio Paulino Simões, Presidente da Mesa, saudou 
os presentes e, colocando-se à disposição para esclarecimentos. 7. DELIBERAÇÕES: Colocada a pauta ordinária, a acionista 
Fazenda do Estado de São Paulo, proferiu voto de acordo com o Parecer CODEC n.º 20/2021, nos seguintes termos, transcritos 
na íntegra: [INÍCIO DA TRANSCRIÇÃO DO PARECER CODEC n.º 20/2021]: “PARECER CODEC N.º 020/2021 EMPRESA: 
COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS - EM LIQUIDAÇÃO ASSUNTO: Assembleia Geral Ordinária. A COM-
PANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS - EM LIQUIDAÇÃO, por meio do Ofício CPOS/126, de 17/03/2021, subme-
te à apreciação deste Conselho os documentos referentes à pauta da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 
16 de abril, às 15 horas, a fim de que os Senhores Acionistas possam deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Relatório da 
Administração e Demonstrações Contábeis, acompanhadas das Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) 
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Considerando a instrução processual, inclusive a manifestação técnica do Departa-
mento de Entidades Descentralizadas - DED, a matéria assemblear encontra-se em condições de ser submetida à apreciação dos 
acionistas, devendo o voto do Senhor Procurador do Estado ocorrer com observância dos parâmetros a seguir. A matéria a ser 
apreciada no item “1” da pauta ordinária versa sobre o exame e apreciação das demonstrações financeiras do exercício social de 
2020. Sobre as demonstrações contábeis a auditoria independente “LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES” 
opina em seu Relatório, sem ressalvas, que essas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da Companhia em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, trazendo a seguinte “Ênfase”: “Conforme mencionado 
na nota explicativa nº 02, a Lei Estadual nº 17.056/19, autorizou o Poder Executivo a adotar as providências necessárias com 
vistas à dissolução, liquidação e a extinção da CPOS, em conformidade com a Lei Federal nº 6.404/76 (Lei das S. A), sendo que 
as atividades públicas exercidas pela CPOS, conforme previsto na própria Lei, não poderiam ser paralisadas, devendo, em cum-
primento ao princípio da eficiência administrativa, serem desempenhadas por outros órgãos ou entidades da administração pública 
estadual. Subsequentemente, em atendimento ao Decreto nº 64.418/2019, a Companhia elaborou Plano de Desmobilização que 
incluiu proposta de Destinação das suas atividades, do Quadro de Pessoal, do Acervo Técnico e Documental e dos seus Direitos 
e Obrigações, prevendo o cronograma das atividades que deveriam ser realizadas pelos administradores e aquelas que ficariam 
a cargo do liquidante. Em prosseguimento à desmobilização, em 04/12/2019, foi publicado o Decreto nº 64.643, revogando o De-
creto nº 53.652/2008 no que dispõe sobre a execução de obras públicas do Governo do Estado de São Paulo e dá outras provi-
dências correlatas. E, em 06/12/2019, o Decreto nº 64.646 determinou, para fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 17.056/19, que 
a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, respeitado o seu Estatuto Social, de-
sempenhará, no que couber, as atividades públicas exercidas pela Companhia Paulista de Obras Públicas e Serviços CPOS em 
liquidação. Face ao Plano de Desmobilização, no exercício de 2020, a Companhia passou à condição de empresa dependente do 
Governo do Estado de São Paulo, integrando, assim, o Orçamento Fiscal, cujos recursos próprios foram incluídos na receita total 
orçada do Estado, conforme se constata nas seguintes publicações: DOE de 11/01/2020 - Lei Orçamentária Anual - LOA - Lei nº 
17.244, de 10/01/2020 e DOE de 18/01/2020 - Decreto de Execução Orçamentária - Decreto nº 64.748, de 17/01/2020, alterando 
a sua condição de empresa não dependente de recursos do Tesouro do Estado, cuja situação, perdurava desde o  exercício de 
2001. Nos termos do artigo 2º, do Decreto Estadual nº 64.418, de 28 de agosto de 2019, na Assembleia Geral Extraordinária - AGE 
realizada em 25/08/2020, foi deliberado sobre a dissolução e início do processo de liquidação da Companhia, que passou a usar 
a denominação social seguida da expressão “em liquidação” , fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a sua extinção 
(em 21/02/2021), nomeando o Sr. Laércio Paulino Simões como Liquidante, extinguindo-se os mandatos dos Diretores e Conse-
lheiros de Administração, declarando-se vagos os cargos correspondentes, e autorizando o Liquidante a prosseguir na atividade 
social, durante o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, até 09/10/2020, para que se concluísse a transferência de responsabilidade 
das atividades públicas exercidas pela Companhia, nos termos do artigo 2° da Lei Estadual nº 17.056/19, tendo sido esse prazo, 
pela Assembleia Geral Extraordinária - AGE, de 09/10/2020, estendido para até 30/11/2020, mantido o prazo para a finalização do 
processo de extinção da Companhia até 21/02/2021. Em atendimento ao disposto no item I, do artigo 8º, do Decreto nº 64.418, de 
28 de agosto de 2019, e, nos termos do inciso III, do artigo 210, da Lei n.º 6.404/76, em 30 dias da sua nomeação, o Liquidante 
apresentou o Balanço Patrimonial do início da liquidação e o Plano de Trabalho da Liquidação, indicando as atividades previstas, 
o cronograma de execução e a previsão de recursos financeiros e orçamentários para a realização das atividades para a liquida-
ção. Considerando o relatório da auditoria independente e das providências em curso no âmbito da liquidação, e à vista das mani-
festações do Conselho Fiscal e do órgão técnico desta Pasta que não apontaram nenhuma desconformidade, poderá a matéria 
ser objeto de aprovação pelo Senhor Procurador do Estado. No item “2” da pauta “outros assuntos de interesse da sociedade”, 
cabe ressaltar que os atuais membros do Conselho Fiscal exercerão suas funções durante o período de liquidação da empresa, 
nos termos deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/08/2020. Por importante, cumpre lembrar que não 
deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. FABIO BERNACCHI MAIA Secre-
tário Executivo do CODEC Manifesto-me favoravelmente aos termos deste Parecer, submetendo-o à aprovação do Senhor Secre-
tário do Governo e Presidente do CODEC. GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN Secretário Executivo da Secretaria de 
Projetos, Orçamento e Gestão Aprovo os termos deste Parecer, com base na competência estabelecida no item IV, do artigo 6º, 
do Decreto Estadual nº 64.219, de 6 de maio de 2019, alterado pelo Decreto Estadual nº 64.998, de 29 de maio de 2020. Encami-
nhem-se cópias à Procuradoria Geral do Estado e à Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS – em liquidação. RODRIGO 
GARCIA Secretário do Governo Presidente do CODEC” [FIM DA TRANSCRIÇÃO DO PARECER CODEC n.º 20/2021]. A acionis-
ta PRODESP acompanhou o voto da acionista Fazenda do Estado de São Paulo. Nestes termos, todos os itens da pauta ordinária 
foram aprovados pela unanimidade dos acionistas. Ato contínuo, o Sr. Laércio Paulino Simões, Presidente da Mesa, informou que 
todas as informações pertinentes à liquidação estão registradas no Relatório de Liquidação, que foi colocado à disposição para 
consulta. Colocada a pauta extraordinária, a acionista Fazenda do Estado de São Paulo proferiu voto de acordo com Parecer 
CODEC nº 22/2021, nos seguintes termos, transcritos na íntegra: [INÍCIO DA TRANSCRIÇÃO DO PARECER CODEC n.º 
22/2021] “PARECER CODEC Nº 022/2021 EMPRESA: COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS – em liquida-
ção ASSUNTO: Assembleia Geral Extraordinária. Encerramento da Liquidação e Extinção da companhia. O Senhor Liquidante da 
COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – CPOS, mediante o Ofício CPOS/137, de 07 de abril do corrente, submete à 
apreciação deste Conselho a pauta da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, no próximo dia 16 de abril, às 15 horas, a 
fim de que os acionistas possam deliberar sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 1. Apreciação e votação do relatório dos atos e ope-
rações da liquidação e suas contas finais, nos termos do artigo 210, VIII da Lei Federal nº 6.404/76; 2. Partilha do patrimônio re-
manescente entre os acionistas, nos termos do inciso IV do artigo 210 da Lei federal nº 6.404/76; 3. Fechamento da Matriz; 4.En-
cerramento da Liquidação e Extinção da Companhia nos termos do artigo 219, inciso I, da Lei federal nº 6.404/76; e 5. Outros 
assuntos pertinentes à Liquidação e Extinção da Companhia. Considerando a instrução processual, notadamente a manifestação 
técnica do Departamento de Entidades Descentralizadas - DED, órgão desta Pasta, a matéria assemblear encontra-se em condi-
ções de ser submetida à apreciação dos acionistas, ato contínuo à Assembleia Geral Ordinária, objeto do Parecer CODEC nº 
020/2021 que deverá deliberar sobre as contas referentes ao período encerrado em 31/12/2020, devendo o voto do Senhor Pro-
curador ocorrer com observância dos parâmetros a seguir. Primeiramente, cumpre observar que Lei Estadual nº 17.056/19, auto-
rizou o Poder Executivo a adotar as providências necessárias à extinção da CPOS, em conformidade com a Lei Federal nº 
6.404/76 (Lei das S.A.). Nos termos do artigo 2º, do Decreto Estadual nº 64.418, de 28 de agosto de 2019, coube ao CODEC a 
adoção das medidas necessárias à efetivação da operação societária definida na lei autorizativa. Em 25/08/2020, a Assembleia 
Geral Extraordinária deliberou, nos termos dos artigos 208 e 211 da Lei das S.A., pelo início do processo de liquidação da Compa-
nhia, fixando o prazo de 180 dias para sua extinção (prevista para até 21/02/2021), nomeando o Sr. Laércio Paulino Simões como 
Liquidante, elegendo os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para exercer suas funções durante o período de liqui-
dação, extinguindo-se os mandatos dos Diretores e Conselheiros de Administração e declarando-se vagos os cargos correspon-
dentes (Parecer CODEC nº 060/2020). Ainda em 09 de outubro, os acionistas autorizaram a extensão do prazo para encerramen-
to das atividades sociais da empresa até 30/11/2020 (Parecer CODEC n 071/2020). Em 19/02/2021, vincendo o prazo 
originalmente fixado para a extinção, foi realizada assembleia de acionistas (Parecer CODEC nº 009/2021) para prestação de 
contas dos atos e operações praticadas pelo Liquidante no período semestral (cf. art. 213 da Lei das S.A. e art. 6º do Decreto es-
tadual nº 64.418/2019), ocasião em que foi deliberada, em razão das justificativas apresentadas, a prorrogação do prazo de liqui-
dação com extinção prevista para até 16/04/2021. Em 12/04/2021, em cumprimento ao art. 210, VIII, e ao art. 216, caput e §1º, da 
Lei das S.A., foi recebido nesta Secretaria Executiva os documentos apresentados pelo Liquidante contendo os principais atos e 
operações praticadas no período da liquidação (denominado “Relatório de prestação de contas final da liquidação”), e respectivos 
anexos pertinentes para apreciação em Assembleia Geral de Acionistas, agendada para a data última determinada para liquidação 
(16/04/2021). O item “1” desta pauta versa sobre a apreciação e votação do relatório dos atos e operações da liquidação e suas 
contas finais, nos termos do artigo 210, VIII da Lei federal nº 6.404/76. Consoante o inciso IV, do artigo 210 de referida Lei, é dever 
do Liquidante ultimar os negócios da companhia, realizar o ativo, pagar o passivo, e partilhar o remanescente entre os acionistas. 
O Relatório de Liquidação apresentado pelo Liquidante encontra-se instruído com a documentação pertinente e descreve os atos 
praticados no período. Adicionalmente, demonstra a regularidade fiscal e previdenciária da Companhia e relaciona os contratos 
administrativos encerrados, indicando, por fim, as obrigações remanescentes após a extinção da Companhia, que ficarão a cargo 
do acionista controlador. Sobre as contas do período, “compreendendo o balanço patrimonial em 31/03/2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 1º de janei-
ro a 31 de março de 2021, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis”, 
a auditoria independente “Conatus Auditores Independentes” opina em seu relatório, sem ressalvas, de que essas “apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Paulista de Obras e Serviços 
- CPOS em liquidação em 31/03/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil” dando ênfase ao processo de extinção da companhia. O Conselho 
Fiscal, de forma unânime, emitiu o seu parecer com manifestação favorável às contas apresentadas no período acima referido – 
31/03/2021 – afirmando que as mesmas se encontram em condições de serem apreciadas pela Assembleia Geral de Acionistas 
da Companhia. Assim com os documentos apresentados pelo Liquidante, especialmente o seu Relatório de prestação de contas 
final da liquidação, o Balanço Patrimonial da Companhia e suas Notas Explicativas, encerrados em 31/03/2021, acompanhado do 
Relatório de auditoria independente, do Parecer do Conselho Fiscal, bem como da manifestação do órgão técnico desta Pasta, a 
matéria poderá ser aprovada pelo Senhor Procurador do Estado. O item “2” cuida da partilha do patrimônio remanescente entre 
os acionistas, nos termos do inciso IV, do artigo 210, da Lei federal nº 6.404/76. O Balanço Patrimonial final da Companhia, encer-
rado em 31 de março de 2021, com suas Notas Explicativas (NE), apresenta a seguinte composição: R$ ATIVO 47.605.237,38 • 
Caixa e bancos(NE4) 2.243.487,32 • Clientes(NE5) 3.573.847,52 • Outros Créditos (NE7) 3.194.961,66 • Gestão predial e convê-
nio(NE8) 1.855.994,85 • Imóveis destinados a venda(NE9) 15.753.539,53 • Propriedade para investimento(NE10) 1.966.000,00 • 
Outros investimentos(NE10)  4.813.033,01 • Imobilizado(NE3f e NE11) 13.968.512,92 • Intangível(NE12) 235.860,57 
PASSIVO 4.579.079,66 • Provisão para contingências(NE13) 2.723.084,81 • Gestão Predial e convênio(NE8) 1.855.994,85 PATRI-
MONIO LIQUIDO 43.026.157,72. Todos os bens, direitos e obrigações serão transferidos ao Acionista Majoritário, Fazenda 
do Estado de São Paulo nos termos do art. 10 do Decreto estadual nº 64.418/2019. Os imóveis, que compõe o Ativo da 
Companhia (Imóveis Destinados a Venda, Propriedade para Investimento e parte do Imobilizado, que somam 
R$31.167.035,46) estão relacionados no item 4 e Anexo 11-4 do Relatório de Liquidação, transcritos no Anexo I, parte in-
tegrante deste Parecer. Os bens (parte do imobilizado - R$521.016,99 e intangível - R$235.860,57), compostos por equipamen-
tos de informática e mobiliário estão relacionados nos Anexos 14-1 e 14-2 do Relatório de liquidação, também parte integrante 
deste Parecer, Anexo II. Parte desses bens, conforme apresenta o relatório, estão sob a guarda da CDHU, CPTM, Departamento 
de Administração e Planejamento da Polícia Civil - DAP, Secretaria de Governo, Secretaria da Habitação e Secretaria da Saúde, 
Superintendência da Polícia Técnico Científica – SPTC e constam dos contratos de comodato firmados com a CPOS. Na medida 
em que, nos termos do Art. 10 do Decreto 64.418/2019, o Estado sucederá a CPOS nos seus direitos e obrigações, ocorrerá 
sub-rogação, pela Fazenda do Estado, na condição de comodante, cabendo a ela decidir o destino dos bens dado em comodato, 
caso necessário. Da composição do Passivo, conforme documentação apresentada, em especial as notas explicativas (NE) do 
Balanço Patrimonial de 31 de março de 2021, cabe esclarecer: • Provisão para contingências R$ 2.723.084,81 Nos termos da Nota 
Explicativa nº 13 e do Relatório de Liquidação (item 9 e Anexo 15), o valor se refere ao risco contingente provável de processos 
judiciais de natureza tributária, cível e trabalhista. A representação judicial de tais processos judiciais foi transferida à PGE, 
por meio do Convênio firmado em 21/01/2021, a quem competirá no que concerne aos depósitos judiciais, realizar os seus 
respectivos levantamentos quando disponíveis para tanto. Além disso, registra no item 11.1.4. e no anexo 27 do Relatório 
Depósitos Recursais e Judiciais de demandas relacionadas aos Edifícios CIDADE I e II (R$ 36.767,81), CIDADE IV (R$ 6.666,20), 
EMTU (R$111.481,55) e CANADÁ (R$ 1.389.362,32), que deverão ser acompanhados em controles extra contábeis. Todas as 
demandas judiciais, conforme consta do Convênio firmado com a PGE (Anexo 15 do Relatório de Liquidação) foram enviadas à 
Procuradoria Geral do Estado, na forma do art. 10, I, do Decreto estadual nº 64.418/2019. • Gestão Predial e convênio(NT8) R$ 
1.855.994,85 Nos termos da Nota Explicativa nº 8, referem-se a valores remanescentes relacionados aos prédios cuja gestão era 
de responsabilidade da CPOS: Edifícios CIDADE I, II e III, PRODESP, EMTU, CANADÁ, BRASÍLIA e PLANEJAMENTO Esse valor 
é contrapartida do registrado no Ativo da empresa relativo a saldos dos contratos e convênios de gestão predial.(comprovantes 
Anexo 27 do Relatório). O Patrimônio Líquido apurado já foi partilhado entre os acionistas, nos termos do art. 215 da Lei das S.A., 
na proporção da participação nos capitais integralizados por cada um, conforme comprovantes de depósitos da partilha e extrato 
do Sistema SIAFEM – Sistema de Administração Financeira de Estados e Municípios, da Secretaria da Fazenda e Planejamento: 
Acionistas / Ações Ordinárias / % / Valor em R$ • Fazenda do Estado de São Paulo / 22.328.599.314 [ações ordinárias] / 99,98 [%] 
/ [R$] 43.017.042,64 • PRODESP / 4.731.000 [ações ordinárias] / 0,02 [%] / [R$] 9.114,48 • TOTAL 22.333.330.314 [ações ordiná-
rias] / 100,00 [%] / [R$] 43.026.157,12 • Tipo [de] ações: ordinárias de classe única, nominativas e sem valor nominal. A participa-
ção da PRODESP, no montante de R$9.114,48, foi creditado àquela empresa em 31/03/2021 (anexos 22 a 24 do Relatório). 
À Fazenda do Estado de São Paulo coube o valor de R$ 2.234.372,84, sendo R$ 1.116,52 em bloqueio judicial, além de 
todos os outros ativos e passivos detalhados acima. Na mesma data, 31/03/2021, foi solicitado o bloqueio e encerramento das 
contas bancárias junto ao Banco do Brasil (anexo 20 do Relatório) e o bloqueio e encerramento das Unidades Gestoras – UGs em 
nome da CPOS (anexo 21 do Relatório). Os Termos de Encerramento de Conta e o Demonstrativo de Compromisso emitidos pelo 
Banco do Brasil e firmados pelo Liquidante foram apresentados no anexo 22 do Relatório, onde consta que a data limite para os 
procedimentos internos do banco para o efetivo encerramento é 30/04/2021. Afirma ainda que as referidas contas bancárias en-
cerradas se referiam à CPOS e aos edifícios que estiveram sob sua gestão. O acervo documental, conforme Termo de Recolhi-
mento, anexado ao Relatório de Liquidação (Anexo 13-3) foi transferido ao Arquivo Público - APESP, que será responsável pela 
guarda de todo esse acervo para eventual manuseio do Departamento de Entidades Descentralizadas – DED. Assim o Senhor 
Procurador do Estado poderá aprovar a matéria constante deste item. O item “3” da pauta que trata do fechamento da matriz 
(CNPJ 67.102.020/0001-44), poderá ser aprovado pelo Senhor Procurador do Estado, a fim de que sejam providenciadas as res-
pectivas baixas de encerramento nos órgãos pertinentes. O item “4” desta pauta versa sobre o encerramento da liquidação e a 
extinção da Companhia, nos termos do artigo 219, inciso I, da Lei federal nº 6.404/76. De acordo com o inciso I, do artigo 219, da 
Lei nº 6.404/76, a Companhia se extingue pelo encerramento da liquidação. A extinção da Companhia é o ato declaratório que 
confirma a dissolução e a aprovação da conclusão dos procedimentos de liquidação. A extinção tem como efeito o desaparecimen-
to da pessoa jurídica com o pagamento dos credores e a partilha dos bens e direitos remanescentes entre os acionistas. Tendo 
sido cumpridas todas as medidas cabíveis no procedimento de liquidação, poderá o Senhor Procurador aprovar extinção da 
companhia, na forma do artigo 219 da Lei federal nº 6.404/76, consignando que a Fazenda do Estado de São Paulo se sub-ro-
ga e assume todos os direitos e obrigações originários da “Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS–em liquida-
ção” [denominação conforme art. 212 da Lei 6.404/76]. Deverão ser mantidos, sob a guarda do Arquivo Público todos os livros 
fiscais e demais documentos pertencentes à Sociedade, pelos prazos exigidos por Lei, para manuseio do Departamento de Enti-
dades Descentralizadas, órgão desta Pasta, responsável em receber, prestar informações e atestar o cumprimento de obrigações 
da CPOS – em liquidação. Ainda, vale destacar que deverá fazer parte das providências de extinção da CPOS – em liquidação a 
baixa de sua inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas na Receita Federal do Brasil. No item “5” da pauta 
“Outros assuntos pertinentes à liquidação e extinção”, caberá ao Senhor Procurador do Estado recomendar ao Liquidante a ado-
ção das providências necessárias ao registro da extinção da companhia. FABIO BERNACCHI MAIA Secretário Executivo do CO-
DEC Manifesto-me favoravelmente aos termos deste Parecer, submetendo-o à aprovação do Senhor Secretário do Governo e 
Presidente do CODEC. GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN Secretário Executivo da Secretaria de Projetos, Orçamento e 
Gestão Aprovo os termos deste Parecer, com base na competência estabelecida no item IV, do artigo 6º, do Decreto Estadual nº 
64.219, de 6 de maio de 2019, alterado pelo Decreto estadual nº 64.998, de 29 de maio de 2020. Encaminhem-se cópias à Procu-
radoria Geral do Estado e à Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS – em liquidação. RODRIGO GARCIA Secretário do 
Governo Presidente do CODEC” [FIM DA TRANSCRIÇÃO DO PARECER CODEC n.º 22/2021]. Nos termos dos trechos destaca-
dos acima, já tendo sido creditada à PRODESP o valor correspondente à sua participação na liquidação, todos os demais bens, 

direitos e obrigações serão transferidos à Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do art. 10 do Decreto estadual nº 
64.418/2019. Assim, fica transferida para o Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, todos os direitos sobre 
imóveis de titularidade da COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS – CPOS, constantes do ANEXO I integrante do Pa-
recer CODEC n.º 22/2021, ora transcrito: [INÍCIO DA TRANSCRIÇÃO DO ANEXO I – RELAÇÃO DOS IMÓVEIS]: “ANEXO Nº I 
– RELAÇÃO DETALHADA DOS IMÓVEIS. BLOCO I- Fica transferida para a Fazenda do Estado de São Paulo a propriedade 
dos imóveis de titularidade da COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS - CPOS, sendo eles: A) CAMPINAS – Ave-
nida Ipiranga com Avenida da Saudade, SGI nº 22150, Matrícula nº 253.297, do 3º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas, 
assim descrito: Uma área de terreno, em Campinas-SP, com a seguinte descrição: inicia-se no ponto 1, localizado na lateral direi-
ta da Avenida Ipiranga, no sentido bairro-Centro, segue em linha reta com rumo 63º10’22’’ SE e distância de 52,83m até o ponto 
2, deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 71º42’56’’ SE e distância de 48,13m até o ponto 3; deflete à esquerda e 
segue linha reta com rumo 81º41’18’’ SE e distância de 61,15m até o ponto 4; do ponto 1 ao ponto 4 confronta com a área da 
FEPASA – FERROVIA PAULISTA AS; deflete à direita e segue em linha reta pelo alinhamento predial com rumo 26º15’12’’ SE e 
distância de 199,61m, até o ponto 5, confrontando com a lateral da Avenida da Saudade; deflete à direita e segue em linha reta 
com rumo 19º51’38’’ SW e distância de 1,71m até o ponto 6, confrontando com a confluência da Avenida da Saudade e Rua Álva-
ro Ribeiro, deflete à direita e segue em linha reta pelo alinhamento predial com rumo 64º00’32’’ SW e distância de 112,66m até om 
ponto 7, confrontando com a lateral da Rua Álvaro Ribeiro, deflete à direita e segue em linha reta com rumo 70º57’40’’ NW e dis-
tância de 05,01m até ponto 8, confrontando com a confluência da Rua Álvaro Ribeiro e Avenida Ipiranga, deflete à direita e segue 
em linha reta pelo alinhamento predial com rumo 26º03’46’’ NW e distância de 307,41 até o ponto 1, confrontando com a lateral da 
Avenida Ipiranga, encerrando a área de 28.980,53m²); B) CAMPINAS – Rua Engenheiro Artur Canguçu e Rua Padre Camargo 
Lacerda, SGI nº 55157, Matrícula nº 71255, 2º Oficial de Registro de Imóveis de Campinas, assim descrito: Área nº 11, localizada 
entre as ruas Engenheiro Artur Canguçu e Rua Padre Camargo Lacerda, nesta cidade, que assim se descreve: Inicia-se no ponto 
A, localizado na lateral da Rua Padre Camargo Lacerda e segue com rumo 61º04’07’’ NE e distância de 20,93m confrontando com 
11,49m com José Moretti e sua mulher e 9,44m com Humberto Edson Dournieux até o ponto B; deflete à direita e segue com rumo 
75º09’36’’ SE e distância de 0,48m confrontando com Sebastião Alves da Silva e sua mulher até o ponto C; deflete a esquerda com 
rumo 60º21’41’’ NE e distância de 10,09m confrontando com Sebastião Alves da Silva e sua mulher até o ponto D; deflete à direita 
e segue com rumo 67º09’30’’ NE e distância de 26,00m confrontando em 11,00m com Sebastião Alves da Silva e sua mulher e 
15,00m com Alberto Marquez e sua mulher até o ponto E; deflete à direita e segue com rumo 70º04’27’’ NE e distância de 19,98m, 
confrontando 7,68m com Roberto Poppi e 12,30m restantes com Oswaldo Marques de Oliveira e sua mulher até o ponto F; defle-
te à direita e segue rumo 71º44’24’’ NE e distância de 24,24m confrontando em 11,50m com Sétimo Rossi e sua mulher e 12,74m 
com Antonio Fontanini até o ponto G; deflete a direita e segue pela lateral da rua Engº Arthur Canguçu, com rumo 22º34’21’’SW e 
distância de 21,21m, confrontando com a já citada rua até o ponto H; deflete à direita e segue com rumo de 70º40’51’’ SW e dis-
tância de 14,90m confrontando com Arlindo Berner, até o ponto I, deflete a direita e segue com rumo 67º31’02’’ SW e distância de 
15,88m até o ponto J, confrontando com Arlindo Berner, deflete a esquerda e segue com rumo 65º28’59’’ SW e distância de 
15,69m, até o ponto X, confrontando em 13,20m com Laura da Conceição dos Santos Gallego e seu marido e 2,49m com Alberti-
na de Souza Stephan e outros, deflete à esquerda e segue com rumo 63º50’11’’ SW e distância de 25,85m até o ponto L, confron-
tando com Albertina de Souza Stephan e outros, deflete à direita e segue pela lateral da rua Padre Camargo Lacerda com rumo 
64º35’27’’ NW e distância de 21,00m até o ponto A, início desta descrição, confrontando com a já citada rua, perfazendo assim uma 
área de 1.463,26m²); C) SÃO PAULO – Avenida Presidente Wilson, nº 3652/3674, SGI nº 22137, Matrícula nº 27854, do 6º Oficial 
de Registro de Imóveis da Capital, assim descrito: Um imóvel sito à Avenida Presidente Wilson ns. 3.652 e 3.674 e seu respectivo 
terreno, no 18º Subdistrito-Ipiranga, medindo 43,00m de frente para a referida Avenida; igual largura nos fundos, por 110,00m de 
frente aos fundos de ambos os lados, encerrando a área de 4.730,00m², confinando do lado direito de quem da Avenida olha o 
imóvel, com o prédio nº 3.630 de propriedade de Ferran Tecnica Industrial S/A., do lado esquerdo, no mesmo sentido visual, com 
o prédio de nº 3.688 de propriedade da Cia. Industrial Roberto Ugolini e pelos fundos com a Rua Barão de Rezende; imóvel esse 
situado na quadra formada pelas Ruas: Mathias de Albuquerque, Barão de Rezende, D. Marcos Teixeira e Av. Presidente Wilson); 
D) SÃO PAULO – Rua Tangará, nº 70 – Bairro Vila Mariana – SGI nº 22130, Matrícula nº 118544, 1º Oficial de Registro de Imóveis 
da Capital, dado em garantia de dívida no valor de R$ 17.298.202,50 (dezessete milhões, duzentos e noventa e oito mil e duzentos 
e dois reais e cinquenta centavos), averbada a penhora sobre o imóvel por ordem da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca 
da Capital, nos autos da Execução Fiscal nº 00012690620184036182, movida pelo Ministério da Fazenda em face da CPOS, as-
sim descrito: Prédio ns. 1.232/1.262/1.264, ns. 1.274/1.278, ns. 1.286/1.290, ns.1.292/1.294, ns. 1.302/1.306, ns. 1.308/1.310, ns. 
1.316/1.318 e ns. 1.330/1.334 da Rua França Pinto, esquina da Rua Tangará ns. 70/86, e Avenida Ibirapuera, no 9º subdistrito – 
VILA MARIANA, e respectivo terreno com a seguinte descrição: inicia-se no ponto 0 (zero), ponto este localizado no alinhamento 
ímpar da Avenida Ibirapuera, distante aproximadamente 15,00m do prolongamento com a intersecção dos alinhamentos da Aveni-
da Ibirapuera e a Rua França Pinto; daí segue pelo alinhamento da Avenida Ibirapuera em direção à Rua Tangará na distância de 
173,00m, até o ponto 1; daí deflete à direita e segue em curva com o desenvolvimento de 6,23m até o ponto 2, no alinhamento da 
Rua Tangará; daí segue em reta pelo referido alinhamento, na distância de 69,50m, até o ponto 3; daí deflete à direita e segue em 
curva com o desenvolvimento de 6,91m até o ponto 4, no alinhamento do lado par da Rua França Pinto; daí deflete à direita pelo 
referido alinhamento na distância de 171,80m, até o ponto 5; daí deflete à esquerda e segue em curva, com o desenvolvimento de 
6,75m, até o ponto 0 (zero), ponto este de origem da presente descrição e encerrando a área total de 7.040,00m²); E) BAURU – 
Rua Professora Zenita de Alcântara Nogueira, SGI nº 22140, Matrícula 136.124 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru (com 
a área de 152.479,00m², com o seguinte perímetro: Tem início no ponto 1, localizado no alinhamento da Rua Professora Zenita 
Alcântara Nogueira, daí segue com rumo de 53°08’49”SW e distância de 64,52 metros, até encontrar o ponto 2, confrontando dos 
pontos 1-2 com a área remanescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU), ocupado pela 
Petrobrás; daí segue com rumo de 85°52’14”SW e distância de 42,00 metros, até encontrar o ponto 3, confrontando dos pontos 
2-3 com a área remanescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU), ocupado pela Petrobrás; 
daí segue com rumo de 81°58’06”SW e distância de 8,23 metros, até encontrar o ponto 4, confrontando dos pontos 3-4 com a área 
remanescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU), ocupado pela Petrobrás; daí segue com 
rumo de 73°01’56”SW e distância de 9,12 metros, até encontrar o ponto 5, confrontando dos pontos 4-5 com a área remanescen-
te da Matrícula 124.331 – 2º RI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU), ocupado pela Petrobrás; daí segue com rumo de 
73°01’56”SW e distância de 40,53m, até encontrar o ponto 6, confrontando dos pontos 5-6 com a área remanescente da Matrícula 
8.488 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU), ocupado pela Petrobrás; daí segue com rumo de 65°38’36”SW e distân-
cia de 44,56 metros, até encontrar o ponto 7, confrontando dos pontos 6-7 com a área remanescente da Matrícula 8.488 – 2º ORI 
de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU), ocupado pela Petrobrás; daí segue com rumo de 76°26’29”SW e distância de 9,86 
metros, até encontrar o ponto 8, confrontando dos pontos 7-8 com a área remanescente da Matrícula 8.488 – 2º ORI de Bauru, 
propriedade da FEPASA (SPU), ocupado pela Petrobrás; daí segue com rumo de 76°26’29”SW e distância de 163,87 metros, até 
encontrar o ponto 9, confrontando dos pontos 8-9 com a área remanescente da Matrícula 116.436 – 2º ORI de Bauru, propriedade 
da FEPASA (SPU), ocupado pela PETROBRAS; daí segue com rumo de 04°39’27”NE e distância de 11,48 metros, até encontrar 
o ponto 10, confrontando dos pontos 9-10 com a área remanescente da Matrícula 116.436 – 2º ORI de Bauru, propriedade da 
FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 04°39’27”NE e distância de 92,09 metros, até encontrar o ponto 11, confrontando dos 
pontos 10-11 com a área remanescente da Matrícula 8.488 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com 
rumo de 67°45’12”NE e distância de 73,35 metros, até encontrar o ponto 12, confrontando dos pontos 11-12 com a área remanes-
cente da Matrícula 8.488 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 51°03’45”NE e distância de 
193,05 metros, até encontrar o ponto 13, confrontando dos pontos 12-13 com a área remanescente da Matrícula 8.488 – 2º ORI 
de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 51°03’45”NE e distância de 231,83 metros, até encontrar o 
ponto 14, confrontando dos pontos 13-14 com a área remanescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI de Bauru, propriedade da 
FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 59°54’45”NE e distância de 78,17 metros, até encontrar o ponto 15, confrontando dos 
pontos 14-15 com a área remanescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com 
rumo de 68°21’01”NE e distância de 230,32 metros, até encontrar o ponto 16, confrontando dos pontos 15-16 com a área rema-
nescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 73°01’56”SW e distân-
cia de 12,06 metros, até encontrar o ponto 17, confrontando dos pontos 16-17 com a área remanescente da Transcrição n° 3.869 
do 1° ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 75°04’17”NE e distância de 37,73 metros, até encon-
trar o ponto 18, confrontando dos pontos 17-18 com a área remanescente da Transcrição n° 3.869 do 1° ORI de Bauru, proprieda-
de da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 87°58’35”SE e distância de 177,85 metros, até encontrar o ponto 19, confrontando 
dos pontos 18-19 com a área remanescente da Transcrição n° 3.869 do 1° ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí 
segue com rumo de 33°50’45”SW e distância de 145,95 metros, até encontrar o ponto 20, confrontando dos pontos 19-20 com a 
área remanescente da Transcrição n° 3.869 do 1° ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 
89°45’02”SW e distância de 90,13 metros, até encontrar o ponto 21, confrontando dos pontos 20-21 com a área remanescente da 
Transcrição n° 3.869 do 1° ORI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 89°45’02”SW e distância de 
17,78m, metros até encontrar o ponto 22, confrontando dos pontos 21-22 com a área remanescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI 
de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 51°41’33”SW e distância de 464,88 metros, até encontrar o 
ponto 23, confrontando dos pontos 23-23 com a área remanescente da Matrícula 124.331 – 2º ORI de Bauru, propriedade da 
FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 54°04’41”SW e distância de 9,18 metros, até encontrar o ponto 01, ponto este que deu 
início da presente descrição perimétrica, confrontando dos pontos 23-1 com a Rua Professora Zenita Alcântara Nogueira); F) 
BAURU – Rua Professora Zenita de Alcântara Nogueira (Rua Dr. José Ranieri, Esplanada da Triagem), SGI nº 22139, Matrícula 
nº 136097 – 2º ORI de Bauru, com 63.023,78 m², assim descrito: Tem início no ponto E, localizado no alinhamento da Rua Profes-
sora Zenita Alcântara Nogueira (atual denominação do antigo prolongamento da Rua Dr. José Ranieri), daí segue com rumo de 
14°00’35”NW e distância de 47,01m, até encontrar o ponto 23, confrontando dos pontos E-23 Rua Professora Zenita Alcântara 
Nogueira (atual denominação do antigo prolongamento da Rua Dr. José Ranieri); daí segue com rumo de 05°37’34”NE e distância 
de 5,40m, até encontrar o ponto 22, confrontando dos pontos 23-22 com a área remanescente da Transcrição 3.899 - 1° RI de 
Bauru (atual Matrícula 124.331 – 2º RI de Bauru), propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 29°03’17”NE e distância 
de 5,15m, até encontrar o ponto 21, confrontando dos pontos 22-21 com a área remanescente da Transcrição 3.899 - 1° RI de 
Bauru (atual Matrícula 124.331 – 2º RI de Bauru), propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 51°47’49”NE e distância 
de 455,57m, até encontrar o ponto 20, confrontando dos pontos 21-20 com a área remanescente da Transcrição 3.899 - 1° RI de 
Bauru (atual Matrícula 124.331 – 2º RI de Bauru), propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 71°33’54”NE e distância 
de 5,53m até encontrar o ponto 19, confrontando dos pontos 20-19 com a área remanescente da Transcrição 3.899 - 1° RI de 
Bauru (atual Matrícula 124.331 – 2º RI de Bauru), propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 89°33’12”NE e distância 
de 16,44m, até encontrar o ponto 19A, confrontando dos pontos 19-19A com a área remanescente da Transcrição n° 3.899 - 1° RI 
de Bauru (atual Matrícula 124.331 – 2º RI de Bauru), propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 89°33’12”NE e dis-
tância de 111,81m, até encontrar o ponto 18, confrontando dos pontos 19A-18 com a área remanescente da Transcrição n° 3.869 
- 1° RI de Bauru, propriedade da FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 36°08’01”SW e distância de 108,96m, até encontrar o 
ponto 24, confrontando dos pontos 18-24 com a área remanescente da Transcrição n° 3.869 - 1° RI de Bauru, propriedade da 
FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 21°10’08”SW e distância de 128,88m, até encontrar o ponto F, confrontando dos pontos 
24-F com a área remanescente da Transcrição 3.899 - 1° RI de Bauru (atual Matrícula 124.331 – 2º RI de Bauru), propriedade da 
FEPASA (SPU); daí segue com rumo de 70°30’24”SW e distância de 395,00m, até encontrar o ponto E, ponto este que deu início 
da presente descrição perimétrica, confrontando dos pontos F-E com a Matrícula n° 59.943 - 2° RI de Bauru, propriedade do Ser-
viço Social da Indústria (SESI), encerrando uma área de 63.023,78m² (sessenta e três mil, vinte e três metros quadrados e seten-
ta e oito decímetros quadrados). BLOCO II – Ficam transferidos para a Fazenda do Estado de São Paulo todos os direitos 
da CPOS em relação aos imóveis a seguir listados, cabendo àquela os procedimentos necessários à obtenção ou regula-
rização dos registros imobiliários: A) em nome do Departamento de Edifícios e Obras Públicas – DOP - CUBATÃO - Avenida 9 
de Abril, nº 1691, SGI nº 22131, Matrícula nº 5576, do Oficial de Registro de Imóveis de Cubatão, assim descrito: O prédio sob nº 
1.691 da Avenida 9 de Abril, e respectivo terreno situado no perímetro urbano deste município e comarca de Cubatão, assim 
descrito: frente: reta 1-2 igual a 14,90m, pelo alinhamento da Avenida 9 de Abril; lado direito (de quem do imóvel olha para a via 
pública) reta 2=3 igual a 30m, confrontando com a propriedade PC-29., lado esquerdo: reta 4-1 igual a 30m, confrontando com o 
imóvel nº 1705 da Avenida 9 de Abril; e fundos: reta 3-4, igual a 18,50m, confrontando com a propriedade PC-29; encerrando a 
área total de 492,50m²); B) transferidos da Companhia Paulista de Administração de Ativos – CPA para a CPOS, por meio do ins-
trumento particular de cessão de direitos pessoais e reais, de 22 de dezembro de 2000, conforme cláusula primeira deste docu-
mento, a título de adiantamento para futuro aumento de capital social da CPOS, e que permaneceram como reserva para futuro 
aumento de capital: B.1) RIO CLARO – Avenidas 24-A e 22-A e Rua 3-B, SGI nº 22154, SGI nº 22154, Transcrição nº 926, de 
11/07/1892, nº 4977, 4978, 4076, 4975, 5353, 12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, todas do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de Rio Claro, assim descrito: Área que abrange parte das oficinas de Rio Claro, entre o leito ferroviário antigo 
e a Rua 3-B, na zona urbana do Município e Comarca de Rio Claro, com área de 50.960,00m², com as seguintes divisas e confron-
tações – As divisas desta área tem início no ponta A, afastado 11,00m do eixo da via férrea, em normal ao antigo Km 134+901,50m, 
no lado direito do sentido crescente da quilometragem, sobre o alinhamento predial na Avenida 24-A; daí segue em reta pelo refe-
rido alinhamento, por uma distância de 184,00m, até encontrar o ponto B; daí seguem em curva pelo alinhamento predial, por um 
desenvolvimento de 20,00m até encontrar o ponto C; daí segue em reta tangente pelo alinhamento predial por uma distância de 
102,00m, até encontrar o ponto D; daí deflete à esquerda e segue em reta pelo alinhamento predial, por uma distância de 11,00m, 
até encontrar o ponto E; daí deflete à esquerda e segue em reta pelo alinhamento predial, por uma distância de 89,00m, até en-
contrar o ponto F; daí segue em curva à direita pelo alinhamento predial, por um desenvolvimento de 59,50m; até encontrar o 
ponto G; daí segue em reta tangente pelo alinhamento predial, por uma distância de 65,50m, até encontrar o ponto H, daí deflete 
à direita e segue em reta perpendicular ao eixo da via férrea, pelo alinhamento divisório, por uma distância de 272,00m, até encon-
trar o ponto I, afastado 11,00m do eixo da via férrea; daí deflete à direita e segue em reta paralela ao referido eixo, pelo alinhamen-
to divisório, por uma distância de 212,00m, até encontrar o ponto A, onde teve início esta descrição. Confrontando nos pontos A-B, 
com a Avenida 24-A; nos pontos B-C, com a confluência das avenidas 24-A e 22-A; nos pontos C-D, D-E e E-F, com Avenida 22-A; 
nos pontos F-G, com a confluência da Avenida 22-A e Rua 3-B; e nos pontos G-H, com a Rua 3-B; e nos pontos H-I e I-A, com 
propriedade da FEPASA – Ferrovia Paulista S/A.); C) transferidos da Companhia Paulista de Administração de Ativos – CPA para 
a CPOS, por meio do instrumento particular de cessão de direitos pessoais e reais, de 22 de dezembro de 2000, conforme cláusu-
la primeira deste documento, a título de adiantamento para futuro aumento de capital social da CPOS, e que foram integralizados 
ao capital social da CPOS, por meio das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 15 de maio de 2002 e 20 de setembro 
de 2002, respectivamente: C.1) CAMPINAS – Rua Lindgerwood, SGI nº 22143, Transcrição nº 24002, de 12/02/1928, do 1º Oficial 
de Registro de Imóveis de Campinas, conforme cláusula primeira do instrumento particular de cessão de direitos pessoais e reais, 
assim descrito: Uma área de terreno situada em frente ao prédio dos antigos industriais Lidgerwood, área essa com forma triangu-
lar com base correspondente ao chanfro no prédio citado, medindo sete metros e setenta e cinco centímetros e com um lado de 
dez metros e trinta centímetros no alinhamento da rua Lidgerwood, e outro, com sete metros e trinta centímetros no alinhamento 
da Avenida Andrade Neves, com área aproximada de vinte e oito metros quadrados, confrontando, de um lado com a rua Lidger-
wood, de outro, com a Avenida Andrade de Neves e pelos com o aludido prédio dos antigos industriais Lidgerwood, hoje dessa 
transmitente); D) os direitos possessórios, oriundos de expropriação judicial promovida pelo Departamento de Obras Públicas – 
DOP, sucedido pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em razão de sua extinção, e cedidos à CPOS por meio da escritura 
pública de cessão onerosa de direitos, com imissão na posse: D.1) conforme ação de desapropriação nº 0000004-
97.1976.8.26.0157, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cubatão, assim descrito - CUBATÃO - Avenida 9 de Abril, s/nº, SGI nº 22131, 
Matrícula nº 13637, do Oficial de Registro de Imóveis de Cubatão, com 14.696,00 m², dos quais foram destacados 11.401,92 m² 
em favor da também cessionária Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, Matrí-
cula nº 13673, do Oficial de Registro de Imóveis de Cubatão, , assim descrito: Um imóvel com a área que possui 14.696,00 metros 
quadrados, situada no perímetro urbano da cidade, município e comarca de Cubatão – SP, assim descrita e caracterizada: à 
Avenida 9 de Abril, s/nº, Perímetro: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 1. Frente: Curva 1 – 2 igual a 38,70 
metros, pelo alinhamento da Avenida 9 de Abril – Lado Direito: (de quem do imóvel olha a via pública) Reta 2 – 3 igual a 24,70 
metros; reta 3 – 4 igual a 30,00 metros; reta 4 – 5 igual a 28,50 metros; reta 5 – 6 igual a 41,10 metros; reta 6 – 7 igual a 52,00 
metros, confrontando com a propriedade Prefeitura de Cubatão – 27, reta 7 – 8 igual a 40,50 metros; reta 8 – 9 igual a 32,75 me-
tros; reta 9 – 10 igual a 32,00 metros; confrontando com a propriedade Prefeitura de Cubatão – 18. Lado Esquerdo: Reta 11 – 12 
igual a 81,70 metros, confrontando com a propriedade Prefeitura de Cubatão – 30; reta 12 – 13 igual a 50,75 metros, confrontando 
com o imóvel da Rua Teodoro Soares Fernandes; reta 13 – 14 igual a 30,50 metros; reta 14 – 1 igual a 30,00 metros, confrontando 
com a propriedade Prefeitura de Cubatão – 28. Fundos: Reta 10 – 11 igual a 155,00 metros, confrontando com a propriedade 
Prefeitura de Cubatão – 19); D.2) nº 0000003-78-1997.8.26.0157, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cubatão: CUBATÃO - Avenida 
9 de Abril, s/nº, SGI nº 22131, 928,50 m², parte da área maior da Transcrição nº 5836, do Oficial de Registro de Imóveis de Santos, 
assim descrita: Perímetro: 1 – 2 – 3 – 4 – 1. Frente: Reta 1 – 2 igual a 20,00m pelo alinhamento da Rua Cidade Pinhal; Lado Direi-
to: (de quem do imóvel olha para a via pública) Reta 2-3 igual a 44,75m, e confrontando com os imóveis 86 – 96 – 106 – 110 – 116 
– 120 da Praça Taguaritinga; Lado Esquerdo: Reta 1 – 4 igual a 49,75m, e confrontando com a propriedade do PC – 29; Fundos: 
Reta 3 – 4 igual a 20,00m e confrontando com o imóvel 115 da Rua Theodoro Fernandes).” [FIM DA TRANSCRIÇÃO DO ANEXO 
I – RELAÇÃO DOS IMÓVEIS]. A acionista PRODESP acompanhou o voto da acionista Fazenda do Estado de São Paulo. Nestes 
termos, todos os itens da pauta extraordinária foram aprovados pela unanimidade dos acionistas, ficando as contas pres-
tadas pelo liquidante aprovadas e, assim, declarados o encerramento da liquidação e a extinção da sociedade, nos termos 
dos artigos 216, §1º e 219, inciso I, da Lei federal 6.404/1976, do Decreto estadual nº 64.418/2019, e demais disposições legais 
aplicáveis. 8. – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Não havendo outros pronunciamentos, os trabalhos foram encerra-
dos e, depois do tempo necessário para sua lavratura, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo Sr. Laércio Paulino Simões, 
Liquidante e Presidente das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, pela Sra. Silvana Imafuku, Secretária da Mesa, pelo 
Sr. Márcio Cury Abumussi, representante do Conselho Fiscal, e pelos representantes dos acionistas, Bruno Lopes Megna e Bruna 
Tapié Gabrielli, procuradores do Estado representando a acionista majoritária Fazenda do Estado de São Paulo, e Nathalia Calil 
Cera, representando a PRODESP. Sem mais. São Paulo, 16/04/2021. Laércio Paulino Simões - Presidente da Mesa; Silvana 
Imafuku - Secretária da Assembleia; Marcio Cury Abumussi - Membro do Conselho Fiscal; Bruno Lopes Megna - representante da 
acionista Fazenda do Estado de São Paulo; Bruna Tapié Gabrielli - representante da acionista Fazenda do Estado de São Paulo; 
Nathalia Calil Cera - representante da acionista PRODESP

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1018728-04.2016.8.26.0005  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). PATRICIA 
PERSICANO PIRES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
ANA GLAUCIA ELIODORO, Brasileira, Viúva, RG 
327138774, CPF314.327.058-65, que nos autos da ação 
de Execução de Título Extrajudicial  que lhe requer 
Condominio Residencial José Lucenti, procedeu-se a 
penhora de 50% dos direitos que a executada possui no 
apto. Nº 12, tipo 2-D, no pavimento térreo do Bloco D-4, com 
acesso pela Rua Ribeira do Pombal, nº 224 (antigo nº 288), 
integrante do Condomínio Residencial José Lucenti, à Rua 
Paço do Limiar, s/nº, Vila Nova Sílvia, Ermelino Matarazzo, 
com a área total de 55,1209m², matrícula nº 93.579 do 12º 
CRI da Capital/SP. Estando a executada em lugar ignorado, 
foi determinada a intimação da penhora por edital, para que 
em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Fica ainda, pelo presente edital, Mario José de 
Lima Noia, CPF/MF 300.032.418-66, co-proprietário, 
intimado da constrição, prosseguindo-se o feito em seus 
ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 30 de junho de 2021.
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Processo 1024782-50.2019.8.26.0564 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
Leandro de Oliveira Alves - Presas e Pontes Interiores Ltda. 
CITAÇÃO DO REQUERIDO PRESAS E PONTES INTERIORES LTDA, COM PRAZO DE 20 DIAS, NOS AUTOS DA 
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - PROCESSO 1024782-50.2019.8.26.0564 A DRA. CAROLINA NABARRO 
MUNHOZ ROSSI, MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SABER a PRESAS E PONTES INTERIORES LTDA, CNPJ nº 8.299.273/0001-44, que 
lhe foi ajuizada por Leandro de Oliveira Alves, ação pelo procedimento comum, alegando em inicial que celebrou com a 
ré contrato de compra e venda de produtos e de execução de serviços de empreitada em 21/01/2019 e até a presente 
data a ré não executou nem 10% da obra, requer seja julgada procedente a ação pra rescindir o contrato com devolução 
integral dos valores pagos corrigidos, pagamento da multa de 10% e perdas e danos pelos prejuízos causados. E 
constando nos autos que a requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido é expedido este edital, com prazo de 
vinte dias,através pelo qual fica CITADA na pessoa de seu representante legal, dos termos da ação ajuizada, para que 
querendo conteste o feito no prazo de quinze dias úteis, contados do decurso do prazo do edital, Caso não haja 
contestação no prazo legal, será nomeada curadoria especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 14 de maio de 2021.       [06,07] 

2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais PROCESSO Nº 1058960-30.2017.8.26.0100  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (ART. 36 DA LEI N.º 11.101/2005), EXPEDIDO 
NOS AUTOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA., CNPJ nº 09.585.508/0001-73, 
PROCESSO Nº 1058960-30.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER pelo 
presente edital que ficam convocados todos os credores da Recuperação Judicial de MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA., 
para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 09 de 
Agosto de 2021, às 10 horas, com início do credenciamento as 09 horas e 30 minutos, em primeira convocação, ocasião em 
que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, 
computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em 
segunda convocação, a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 16 de Agosto de 2021, às 10 horas, com início do 
credenciamento as 09 horas e 30 minutos, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. A 
Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, 
rejeição ou modificação do aditivo ao Plano de Recuperação Judicial; b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de 
seus membros e sua substituição; e c) outros assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. Nos termos do § 4º do art. 
37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser representado na assembleia por mandatário ou representante legal, desde que 
entregue ao Administrador Judicial até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de convocação para a 
realização da Assembleia, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em 
que se encontre o documento. Nos termos dos §§ 5.º e 6.º do art. 37 da Lei 11.101/2005, os sindicatos que desejarem 
representar seus filiados deverão apresentar, em até 10 (dez) dias antes da data prevista neste aviso de convocação para a 
realização da Assembleia, a lista de credores filiados que pretende representar, bem como comprovar a condição de filiado do 
credor na data da publicação do presente edital. Para participação do conclave virtual os credores deverão atender aos 
seguintes passos: 1) Encaminhar a documentação acima, por via eletrônica, aos e-mails frederico@fraj.com.br e 
agcvirtual@orgamessencial.com.br simultaneamente, indicando, no mesmo ato, 01 (um) endereço eletrônico válido e 01 (um) 
número de telefone celular válido, para onde serão direcionados os convites eletrônicos de acesso à sala virtual de realização 
da Assembleia; 2) Recebida e conferida a documentação, o convite de acesso à sala virtual de realização da Assembleia será 
encaminhado de maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio para outro endereço eletrônico, 
onde também serão enviadas as instruções para o preenchimento do campo nome quando do acesso à sala virtual de 
realização da Assembleia, 3) a cada credor será disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso, independentemente da 
quantidade de procuradores ou prepostos indicados, e somente via 01 (um) endereço eletrônico indicado, observando-se que, 
caso o credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a Administração Judicial poderá encaminhar o convite de acesso 
à sala virtual de realização da Assembleia para qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar para 
qual endereço eletrônico o convite foi remetido; 4) O acesso à sala virtual de realização da Assembleia deve se dar 
preferencialmente por computador pessoal com acesso à internet, para garantir a estabilidade das conexões e, caso não seja 
possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet, com acesso à internet, recomendando-se, nesse caso, a instalação 
e utilização do aplicativo Google Meet; 5) No dia da realização da Assembleia, a identificação e credenciamento dos credores 
se iniciará às 09 horas e 30 minutos, em ambas as convocações, devendo cada credor que ingressar à sala se identificar via 
chat, bem como exibir para a câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no instrumento de mandato 
encaminhado; 6) No momento do acesso à sala, o credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas junto com o convite 
de acesso à sala virtual de realização da Assembleia; 7) No horário marcado para o encerramento do credenciamento, este 
será impreterivelmente encerrado, sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento e o início dos 
trabalhos da Assembleia somente os credores que tiverem acessado a sala virtual ou que acionarem o serviço de suporte até o 
horário marcado para o encerramento do credenciamento, dando-se início aos trabalhos assembleares no horário assinalado, 
devendo todos os participantes manterem seus microfones desligados durante todo o evento, somente o abrindo quando 
devidamente autorizado pela Administração Judicial; 8) Os credores que desejarem fazer perguntas ou se manifestarem 
durante a Assembleia deverão solicitar o aparte via chat, para que o Administrador Judicial organize os pedidos e conceda o 
direito de voz na ordem de solicitação, sendo que qualquer manifestação sem a autorização da Administradora Judicial será 
imediatamente silenciada; 9) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte durante os trabalhos, qualquer 
credor poderá contatar imediatamente o canal dedicado via WhatsApp (11) 99592-2392, comunicando o ocorrido e solicitando 
suporte para reconexão; 10) As votações seguirão o mesmo trâmite das Assembleias presenciais, podendo a Administradora 
Judicial adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente praticadas; 11) Ao final das deliberações, os credores que 
desejarem deverão encaminhar suas ressalvas para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br, mesmo que tenham sido 
efetuadas via áudio durante a Assembleia; 12) Após o encerramento da Assembleia, o Administrador Judicial lavrará a ata do 
ocorrido de forma sumária e as ressalvas encaminhadas serão incorporadas como seus anexos, após o que esta será 
projetada a todos os presentes e lida, sendo submetida à aprovação de todos, de modo que se recomenda a permanência na 
sala virtual de realização da Assembleia até o fim da sua leitura e aprovação; 13) Os credores que assinarão a ata receberão 
pelo endereço eletrônico cadastrado o documento para assinatura, o qual deverá ser imediatamente firmado, escaneado e 
remetido de volta para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br; 14) A íntegra da Assembleia virtual, desde o início do 
credenciamento até seu encerramento, será gravada; 15) Caso a Assembleia não se instale em primeira convocação, novo 
convite de acesso à sala virtual de realização da Assembleia em segunda convocação será remetido para o mesmo endereço 
eletrônico de cadastro, podendo cada credor modificar o endereço eletrônico cadastrado para a primeira convocação até 48 
(quarenta e oito) horas antes do início do credenciamento da Assembleia em segunda convocação. A Assembleia Geral de 
Credores ora convocada será regida pelos trâmites previstos na Lei n.º 11.101/2005.Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2021. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.298.908, 
em 27 de fevereiro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Art. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por WALTER RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, profes-
sor, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com SUELI BORBA RODRIGUES, brasileira, 
professora, residentes e domiciliados nesta Capital, na Avenida Miguel Yunes, nº 500, casa 146, Quadra Uira-
puru, Interlagos – os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde o 06 de maio 
de 2.000 e que adquiriram através de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de CELSO 
FERNANDES MEDINA e sua mulher IRACILDES SANCHES OGEDA – sobre o IMÓVEL situado na Rua José 
Barbosa de Araújo, nº 170, com área construída de 60,00m², e seu respectivo terreno correspondente a parte 
do lote nº 23 da quadra 8, do loteamento denominado Jardim Santa Barbara, no 32º Subdistrito – Capela do 
Socorro, com área de superfície de 147,00m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte 
nº 258.102.0068-9; imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs. 7.704, 
18.011 e 27.126, todas deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial dos Espólios 
de GUNTHER KARL WILHEM KLUSEMANN ou GUNTHER KARL W. KLUMESANN  ou GUNTHER KLU-
SEMANN que fora casado com ANNA MARIA KLUSEMAN. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, Espólio de GUNTHER KARL WILHEM KLUSEMANN ou 
GUNTHER KARL W. KLUMESANN  ou GUNTHER KLUSEMANN, Espólio de ANNA MARIA KLUSEMAN, VIL-
MA ANA CLARA KLUSEMANN PLAAS, CELSO FERNANDES MEDINA, IRACILDE SANCHES FERNANDES, 
SANDRA SANCHES RANGEL, EDILAINE SANCHES RANGEL, RENATO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, 
JOÃO NASCIMENTO DA SILVA e CLAUDINO CORTEZ, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  
fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) consi-
derada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas 
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda 
a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, 
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de 
que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 30 de junho de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.299.979, em 
06 de março de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 c/c 1.243 do Código Civil), Ata Notarial e demais docu-
mentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO, 
brasileira, divorciada, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.223.154-2-SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o nº 053.701.648-19, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua José Silvestre da Cruz, nº 56, Par-
que Araribá; a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, somada a de seus antecesso-
res, desde o 10 de maio de 1.972, e que adquiriu através de Instrumento Particular de Compromisso de Venda 
e Compra datado de 13 de dezembro de 2.002, juntamente com seu ex marido Pedro Hugo Sicone, de Nida 
Tavares Casto; sendo que, Nida Tavares Casto por sua vez, adquiriu em virtude do falecimento de seu marido 
Laerte de Castro em 15 de dezembro de 1987, que por sua vez, adquiriu de Nelson Rodrigues da Silva e sua 
mulher Maria Jose da Silva, no ano de 1.972  – o IMÓVEL com área construída de 189,47ms, situado na Rua 
Jose Silvestre da Cruz, nº 56, antiga Rua 28, e seu respectivo terreno, com área de superfície de 193,12m², 
correspondente a parte do lote nº 27 da quadra nº 07, do loteamento denominado Parque Araribá, no 29º. 
Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 
168.193.0056-4; imóvel esse que se acha registrado na área maior na qual foi implantado o loteamento deno-
minado “Parque Araribá”, regularmente inscrito sob o nº. 155, no Livro 8 de Registro Especial, sob a titularidade 
dominial de JOÃO CARLOS MARTINS DE ANDRADE, sendo que, conforme averbações nºs 512 e 1.332, o 
lote nº 27 da quadra nº 07 do Parque Araribá, foi compromissado a venda a NELSON RODRIGUES DA SILVA 
e JOSE PEREIRA DE MATOS. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interes-
sados, ou os notificandos, JOÃO CARLOS MARTINS DE ANDRADE, NELSON RODRIGUES DA SILVA, JOSE 
PEREIRA DE MATOS, LAERTE DE CASTRO, NIDA TAVARES CASTRO, PEDRO HUGO SICONE, JOSE 
PEDRO, SUELI NACHUCINKI APARECIDA MATOS, MARIA AUGUSTA SILVA RUSSO, EDUARDO MARTINS 
RUSSO, JOSE RAMOS FELIX e BALBINA RAMOS FELIX, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, 
e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação 
deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, 01 de julho de 2021. O Oficial.
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Processo 1024782-50.2019.8.26.0564 - Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
Leandro de Oliveira Alves - Presas e Pontes Interiores Ltda. 
CITAÇÃO DO REQUERIDO PRESAS E PONTES INTERIORES LTDA, COM PRAZO DE 20 DIAS, NOS AUTOS DA 
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - PROCESSO 1024782-50.2019.8.26.0564 A DRA. CAROLINA NABARRO 
MUNHOZ ROSSI, MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SABER a PRESAS E PONTES INTERIORES LTDA, CNPJ nº 8.299.273/0001-44, que 
lhe foi ajuizada por Leandro de Oliveira Alves, ação pelo procedimento comum, alegando em inicial que celebrou com a 
ré contrato de compra e venda de produtos e de execução de serviços de empreitada em 21/01/2019 e até a presente 
data a ré não executou nem 10% da obra, requer seja julgada procedente a ação pra rescindir o contrato com devolução 
integral dos valores pagos corrigidos, pagamento da multa de 10% e perdas e danos pelos prejuízos causados. E 
constando nos autos que a requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido é expedido este edital, com prazo de 
vinte dias,através pelo qual fica CITADA na pessoa de seu representante legal, dos termos da ação ajuizada, para que 
querendo conteste o feito no prazo de quinze dias úteis, contados do decurso do prazo do edital, Caso não haja 
contestação no prazo legal, será nomeada curadoria especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 14 de maio de 2021.       [06,07] 

2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais PROCESSO Nº 1058960-30.2017.8.26.0100  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES (ART. 36 DA LEI N.º 11.101/2005), EXPEDIDO 
NOS AUTOS RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA., CNPJ nº 09.585.508/0001-73, 
PROCESSO Nº 1058960-30.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO BARBOSA SACRAMONE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER pelo 
presente edital que ficam convocados todos os credores da Recuperação Judicial de MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA., 
para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 09 de 
Agosto de 2021, às 10 horas, com início do credenciamento as 09 horas e 30 minutos, em primeira convocação, ocasião em 
que a assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, 
computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a assembleia, em 
segunda convocação, a ser realizada POR MEIO VIRTUAL, no dia 16 de Agosto de 2021, às 10 horas, com início do 
credenciamento as 09 horas e 30 minutos, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. A 
Assembleia ora convocada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, 
rejeição ou modificação do aditivo ao Plano de Recuperação Judicial; b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de 
seus membros e sua substituição; e c) outros assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda. Nos termos do § 4º do art. 
37 da Lei 11.101/2005, o credor poderá ser representado na assembleia por mandatário ou representante legal, desde que 
entregue ao Administrador Judicial até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista neste aviso de convocação para a 
realização da Assembleia, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em 
que se encontre o documento. Nos termos dos §§ 5.º e 6.º do art. 37 da Lei 11.101/2005, os sindicatos que desejarem 
representar seus filiados deverão apresentar, em até 10 (dez) dias antes da data prevista neste aviso de convocação para a 
realização da Assembleia, a lista de credores filiados que pretende representar, bem como comprovar a condição de filiado do 
credor na data da publicação do presente edital. Para participação do conclave virtual os credores deverão atender aos 
seguintes passos: 1) Encaminhar a documentação acima, por via eletrônica, aos e-mails frederico@fraj.com.br e 
agcvirtual@orgamessencial.com.br simultaneamente, indicando, no mesmo ato, 01 (um) endereço eletrônico válido e 01 (um) 
número de telefone celular válido, para onde serão direcionados os convites eletrônicos de acesso à sala virtual de realização 
da Assembleia; 2) Recebida e conferida a documentação, o convite de acesso à sala virtual de realização da Assembleia será 
encaminhado de maneira definitiva, não sendo possível a modificação do convite e/ou reenvio para outro endereço eletrônico, 
onde também serão enviadas as instruções para o preenchimento do campo nome quando do acesso à sala virtual de 
realização da Assembleia, 3) a cada credor será disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso, independentemente da 
quantidade de procuradores ou prepostos indicados, e somente via 01 (um) endereço eletrônico indicado, observando-se que, 
caso o credor indique mais de um endereço eletrônico válido, a Administração Judicial poderá encaminhar o convite de acesso 
à sala virtual de realização da Assembleia para qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade do credor identificar para 
qual endereço eletrônico o convite foi remetido; 4) O acesso à sala virtual de realização da Assembleia deve se dar 
preferencialmente por computador pessoal com acesso à internet, para garantir a estabilidade das conexões e, caso não seja 
possível, o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet, com acesso à internet, recomendando-se, nesse caso, a instalação 
e utilização do aplicativo Google Meet; 5) No dia da realização da Assembleia, a identificação e credenciamento dos credores 
se iniciará às 09 horas e 30 minutos, em ambas as convocações, devendo cada credor que ingressar à sala se identificar via 
chat, bem como exibir para a câmera documento de identidade válido correspondente ao informado no instrumento de mandato 
encaminhado; 6) No momento do acesso à sala, o credor deverá seguir todas as instruções encaminhadas junto com o convite 
de acesso à sala virtual de realização da Assembleia; 7) No horário marcado para o encerramento do credenciamento, este 
será impreterivelmente encerrado, sendo atendido durante o intervalo entre o encerramento do credenciamento e o início dos 
trabalhos da Assembleia somente os credores que tiverem acessado a sala virtual ou que acionarem o serviço de suporte até o 
horário marcado para o encerramento do credenciamento, dando-se início aos trabalhos assembleares no horário assinalado, 
devendo todos os participantes manterem seus microfones desligados durante todo o evento, somente o abrindo quando 
devidamente autorizado pela Administração Judicial; 8) Os credores que desejarem fazer perguntas ou se manifestarem 
durante a Assembleia deverão solicitar o aparte via chat, para que o Administrador Judicial organize os pedidos e conceda o 
direito de voz na ordem de solicitação, sendo que qualquer manifestação sem a autorização da Administradora Judicial será 
imediatamente silenciada; 9) Na ocorrência de perda de conexão ou necessidade de suporte durante os trabalhos, qualquer 
credor poderá contatar imediatamente o canal dedicado via WhatsApp (11) 99592-2392, comunicando o ocorrido e solicitando 
suporte para reconexão; 10) As votações seguirão o mesmo trâmite das Assembleias presenciais, podendo a Administradora 
Judicial adotar qualquer das formas de coleta de votos usualmente praticadas; 11) Ao final das deliberações, os credores que 
desejarem deverão encaminhar suas ressalvas para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br, mesmo que tenham sido 
efetuadas via áudio durante a Assembleia; 12) Após o encerramento da Assembleia, o Administrador Judicial lavrará a ata do 
ocorrido de forma sumária e as ressalvas encaminhadas serão incorporadas como seus anexos, após o que esta será 
projetada a todos os presentes e lida, sendo submetida à aprovação de todos, de modo que se recomenda a permanência na 
sala virtual de realização da Assembleia até o fim da sua leitura e aprovação; 13) Os credores que assinarão a ata receberão 
pelo endereço eletrônico cadastrado o documento para assinatura, o qual deverá ser imediatamente firmado, escaneado e 
remetido de volta para o e-mail agcvirtual@orgamessencial.com.br; 14) A íntegra da Assembleia virtual, desde o início do 
credenciamento até seu encerramento, será gravada; 15) Caso a Assembleia não se instale em primeira convocação, novo 
convite de acesso à sala virtual de realização da Assembleia em segunda convocação será remetido para o mesmo endereço 
eletrônico de cadastro, podendo cada credor modificar o endereço eletrônico cadastrado para a primeira convocação até 48 
(quarenta e oito) horas antes do início do credenciamento da Assembleia em segunda convocação. A Assembleia Geral de 
Credores ora convocada será regida pelos trâmites previstos na Lei n.º 11.101/2005.Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de junho de 2021. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.298.908, 
em 27 de fevereiro de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJU-
DICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – Art. 1.242 do Código Civil), Ata Notarial e demais documentos 
elencados no referido dispositivo legal, apresentados por WALTER RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, profes-
sor, maior, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com SUELI BORBA RODRIGUES, brasileira, 
professora, residentes e domiciliados nesta Capital, na Avenida Miguel Yunes, nº 500, casa 146, Quadra Uira-
puru, Interlagos – os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde o 06 de maio 
de 2.000 e que adquiriram através de Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de CELSO 
FERNANDES MEDINA e sua mulher IRACILDES SANCHES OGEDA – sobre o IMÓVEL situado na Rua José 
Barbosa de Araújo, nº 170, com área construída de 60,00m², e seu respectivo terreno correspondente a parte 
do lote nº 23 da quadra 8, do loteamento denominado Jardim Santa Barbara, no 32º Subdistrito – Capela do 
Socorro, com área de superfície de 147,00m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte 
nº 258.102.0068-9; imóvel esse que se acha registrado em área maior, conforme as transcrições nºs. 7.704, 
18.011 e 27.126, todas deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial dos Espólios 
de GUNTHER KARL WILHEM KLUSEMANN ou GUNTHER KARL W. KLUMESANN  ou GUNTHER KLU-
SEMANN que fora casado com ANNA MARIA KLUSEMAN. Esta publicação é feita para dar publicidade de 
todos os termos do presente Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam 
eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, Espólio de GUNTHER KARL WILHEM KLUSEMANN ou 
GUNTHER KARL W. KLUMESANN  ou GUNTHER KLUSEMANN, Espólio de ANNA MARIA KLUSEMAN, VIL-
MA ANA CLARA KLUSEMANN PLAAS, CELSO FERNANDES MEDINA, IRACILDE SANCHES FERNANDES, 
SANDRA SANCHES RANGEL, EDILAINE SANCHES RANGEL, RENATO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, 
JOÃO NASCIMENTO DA SILVA e CLAUDINO CORTEZ, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  
fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) consi-
derada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas 
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda 
a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, 
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de 
que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 30 de junho de 2021. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CA-
PITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 
6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.299.979, em 
06 de março de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL 
DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 c/c 1.243 do Código Civil), Ata Notarial e demais docu-
mentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por MARIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO, 
brasileira, divorciada, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 13.223.154-2-SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o nº 053.701.648-19, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua José Silvestre da Cruz, nº 56, Par-
que Araribá; a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, somada a de seus antecesso-
res, desde o 10 de maio de 1.972, e que adquiriu através de Instrumento Particular de Compromisso de Venda 
e Compra datado de 13 de dezembro de 2.002, juntamente com seu ex marido Pedro Hugo Sicone, de Nida 
Tavares Casto; sendo que, Nida Tavares Casto por sua vez, adquiriu em virtude do falecimento de seu marido 
Laerte de Castro em 15 de dezembro de 1987, que por sua vez, adquiriu de Nelson Rodrigues da Silva e sua 
mulher Maria Jose da Silva, no ano de 1.972  – o IMÓVEL com área construída de 189,47ms, situado na Rua 
Jose Silvestre da Cruz, nº 56, antiga Rua 28, e seu respectivo terreno, com área de superfície de 193,12m², 
correspondente a parte do lote nº 27 da quadra nº 07, do loteamento denominado Parque Araribá, no 29º. 
Subdistrito – Santo Amaro, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 
168.193.0056-4; imóvel esse que se acha registrado na área maior na qual foi implantado o loteamento deno-
minado “Parque Araribá”, regularmente inscrito sob o nº. 155, no Livro 8 de Registro Especial, sob a titularidade 
dominial de JOÃO CARLOS MARTINS DE ANDRADE, sendo que, conforme averbações nºs 512 e 1.332, o 
lote nº 27 da quadra nº 07 do Parque Araribá, foi compromissado a venda a NELSON RODRIGUES DA SILVA 
e JOSE PEREIRA DE MATOS. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interes-
sados, ou os notificandos, JOÃO CARLOS MARTINS DE ANDRADE, NELSON RODRIGUES DA SILVA, JOSE 
PEREIRA DE MATOS, LAERTE DE CASTRO, NIDA TAVARES CASTRO, PEDRO HUGO SICONE, JOSE 
PEDRO, SUELI NACHUCINKI APARECIDA MATOS, MARIA AUGUSTA SILVA RUSSO, EDUARDO MARTINS 
RUSSO, JOSE RAMOS FELIX e BALBINA RAMOS FELIX, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde 
que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) 
considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, 
e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e 
ainda a teor do Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação 
deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao 
registro de que trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital, 01 de julho de 2021. O Oficial.
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Publique 
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TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2021 Economia

3ª VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS - FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO/SP
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

FAZ SABER A TODOS, que serão levados a público, venda/arrematação, os bens, c/ segue: 1º Leilão, 21/07/21, c/ encerr. às 15h, aceitos lances
iguais/sup. a avaliação; não havendo lances, seguirá s/ interrup. 2º Leilão, 04/08/21, c/ encerr. às 15h, aceitos lances c/ mín. 60% da avaliação, e
por fim o  3º Leilão, 18/08/21, c/ encerr. às 15h, aceitos lances c/ mín. 40% da avaliação.  Proc. 0602376-77.1995.8.26.0100 – Requerido:
Multicon Administradora de Consórcios S/C Ltda. Interess.: Celso Eurides da Conceição; Banco Central do Brasil; União Federal–PRFN; Prefeitura Municipal
de Atibaia w Banco Santander (Brasil) S/A. Bens: 01) Lt. 19, qd. C, loteam. Denom. Rancho Maringá, B. Portão, Atibaia/SP, c/ 3.080m², s/ benf., CRI de
Atibaia/SP nº 31.533,  R$ 246.576,36; 02) Lt. 10, qd. D, do loteam. Denom. Rancho Maringá,  B.  Portão, Atibaia/SP,  c/ 3.080m², s/ benf., CRI de
Atibaia/SP nº 31.534, R$ 246.576,36; 03) Lt. 11, qd. D, loteam. Denom. Rancho Maringá, B. Portão, Atibaia/SP, c/ 3.010m², CRI de Atibaia/SP nº 31.535,
R$ 240.972,35; 04) Lt. 12,  qd.  D, loteam. Denom. Rancho Maringá,  B.  Portão, Atibaia/SP,  c/ 3.436m², s/ benf., CRI de Atibaia/SP nº 31.536, R$
275.076,74; 05) Lt. 13, qd. D, loteam. Denom. Rancho Maringá, B. Portão, Atibaia/SP, c/ 3.710m², s/ benf., CRI de Atibaia/SP nº 31.537, R$ 297.012,43;
06) Lt. 14, qd. D, loteam. Denom. Rancho Maringá, B. Portão, Atibaia/SP, c/ 3.810m², s/ benf., CRI de Atibaia/SP nº 31.538, R$ 305.018,16; 07) Área
reservada, Gleba 01, loteam. Denom. Rancho Maringá, B. do Portão, Atibaia/SP, c/ 58.255m², c/ benfs (casa sede, piscina, sauna, vestiário, quadra de
tênis | mais 02 casas de empregados e casa de cima que corresponde a uma das casas de empregados). CRI de Atibaia/SP nº 31.532, R$ 4.879.905,09.
TOTAL R$ 6.491.137,49. Ônus: 01 ao 07) Débitos de IPTU; Hipoteca à FINEP; Restrições Urbanísticas; Penhora autos: 92.0056030-0 na 20ªVF do RJ/RJ;
01)  Arresto autos 048.01.2003.021550-6, no SAF de Atibaia/SP; Penhora autos: 6506/1999, no SAF de Atibaia/SP; 1903/2010, na 2ªVC de Atibaia/SP; 02)
Arresto autos 048.01.2003.021574-4 no SAF de Atibaia/SP; Penhora autos: 2349/1999 e 0500202-29.2007, ambas no SAF de Atibaia/SP; 07)  Penhora
autos: 2779/1996 na 32ªVC de SP/SP; 1856/1999; 048.01.2003.021544-3 e 0009246-85.2014, todas no SAF de Atibaia/SP.  Negativo o leilão, fica autoriz.
venda direta, nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, fechado ciclos de 15 dias cada. Leiloeiro: Giordano Bruno C. Amador, c/ suporte técnico da gestora
de leilões eletrônicos Leilões Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br. Quem pretender arrematar deverá cadastrar-se no site do leiloeiro, até
24h antes do leilão. Pgto: Em uma única vez, até 24h após declarado o vencedor p/ Leiloeiro. Comissão: 5% da arrematação; adjudic., 2% da avaliação;
remição/acordo, 5% da dívida remida; acordo/pgto, após arrematação, 5% do arremate. Inform.: 0800-707-9272. O presente edital estará disponível na
íntegra no site supra. Ficam intimados a requerida/Repres. Legal/síndico/demais interess, das datas acima, se não encontrados pessoalm., e de que, antes
da arrematação/adjudic.,  poderão remir a execução, cientes que o prazo p/ apresentar  medidas process. será de 10 dias após a arrematação. P/
conhecimento de todos e não aleguem ignorância, expediu o presente, public./afix. no local de costume, na sede do Órgão, bem como no sítio eletrônico
supramencionado. São Paulo/SP, em 28/05/21.

Dr. MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS - Juíza de Direito

12/07/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Sold Compartilhado Embu (Sombra). Loc.: SP. Eletrodomésticos, Eletroportáteis, Mobiliários. 13/07/2021 
A PARTIR DAS 11:00h. Sold You Inc Versa Milton Campos. Loc.: SP. Leilão Decorado You Inc - Versa Milton Campos. 13/07/2021 A PARTIR DAS 
12:00h. Sold Novo Mundo Goiás. Loc.: GO. Televisores (Goiás/GO). 13/07/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Novo Mundo Manaus. Loc.: AM. 
Televisores, Lavadoras, Notebooks Etc. (Manaus/AM). 14/07/2021 A PARTIR DAS 10:00h. 10ª Vara Cível do Foro Central/SP. Loc.: SP. 
Apartamento no Condominium Club Moema. 14/07/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Sold Trade Recycle. Loc.: RS. Notebooks, CPU, Nobreaks, 
Lavadoras, Etc. 15/07/2021 A PARTIR DAS 08:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RS. Apto 72m² em Bom Fim, Porto Alegre/RS. 
15/07/2021 A PARTIR DAS 08:35h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 125m² no Jardim Maria Augusta, Taubaté/SP. 
15/07/2021 A PARTIR DAS 08:40h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Prédio Comercial 234m² no Centro, São Bernardo do 
Campo/SP. 15/07/2021 A PARTIR DAS 08:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RJ. Casa 180m² em Campos dos Goytacazes/RJ - 
Alienação Fiduciária. 15/07/2021 A PARTIR DAS 08:50h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa 208m² em Santo André/SP - 
Alienação Fiduciária. 15/07/2021 A PARTIR DAS 08:55h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: PE. Casa 160m² em Pesqueira/PE - 
Alienação Fiduciária. 15/07/2021 A PARTIR DAS 09:00h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Apto - Balneário Itaguaí - Alienação 
Fiduciária. 15/07/2021 A PARTIR DAS 09:30h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: SP. Casa - Jardim Pedro Ometto - Alienação 
Fiduciária. 15/07/2021 A PARTIR DAS 13:00h. Sold Transall - 13h. Loc.: SP. Empilhadeira Elétrica, Prensa Hidráulica, Transpaleteteira. 
15/07/2021 A PARTIR DAS 14:45h. MA Imóveis - Santander AF - 1ª Praça. Loc.: RS. Casa 210m² em Passo Fundo/RS - Alienação Fiduciária. 
15/07/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Sold Criare -15h. Loc.: SP. Armários, Gabinetes, Sofás, Cadeiras, Painéis, Etc.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Alexandre Travassos - JUCESP nº 951.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

07/07/2021 A PARTIR DAS 16:00h. MX Industria-16h. Loc.: SP. MX Ind. Logística Automotiva Vende: 4816 Posições Porta. 08/07/2021 A 
PARTIR DAS 12:00h. Log Business-12h. Loc.: SP. Logística Vende 588 Posições Porta Pallets 6,00 Mts. 13/07/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Tagh 
Tech- 14:30h. Loc.: SP. Empilhadeira, Prateleira, Paleteira, Gerador, Compressor. 14/07/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Log Systems-12h. Loc.: SP. 
Caixas, Cestos, Longarinas, Montantes, Estruturas em Aço. 15/07/2021 A PARTIR DAS 14:00h. Mareli-14h. Loc.: MG. Carregadoras, Fresadoras, 
Compressores, Grupos Motores. 15/07/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Tagh Tech- 14:30h. Loc.: SP. Prateleira, Paleteira, Gerador, Compressor, 
Empilhadeira.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

07/07/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Mapfre-11h. Loc.: SP. Veículos Sinistrados e Sucatas: Kia Soul, Citroen C4, Fiat.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

07/07/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Tivit-13:30h. Loc.: BA, ES, GO, PE, RJ. Fiat Palio Fire, Fiat Mobi. 07/07/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Schulz-
15:30h. Loc.: SC. Motobombas, Roçadeiras. Cortadores de Grama. 08/07/2021 A PARTIR DAS 12:00h. Enel-12h. Loc.: RJ. Itens de Informática, 
Itens de Informática, Itens de Informática. 08/07/2021 A PARTIR DAS 16:30h. Schulz-16:30h. Loc.: SC. Lixadeiras, Grampeadores, Politrizes, 
Parafusadeiras. 09/07/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Owens-Illinois-11:30h. Loc.: RJ. Jateadora, Tornos, Maquinas Seladoras, Envolvedoras. 
12/07/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Schulz-13:30h. Loc.: SC. Geradores Monofásicos 115V 60HZ AVR Gasolina. 13/07/2021 A PARTIR DAS 
11:00h. CCR-11h. Loc.: MS. Ozonizador 200 OZOXI, VOL. CAIXA D’ÁGUA.: 10 M³. 13/07/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Carioca Engenharia-
11:30h. Loc.: RJ. Escavadeiras, Martelos Diesel, Caçambas, Curvadeiras. 13/07/2021 A PARTIR DAS 12:30h. PME Importway - 12:30h. Loc.: SP. 
Brinquedos Para Cachorros, Partes e Peças Para Esteiras. 13/07/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Federal Maquinas-13h. Loc.: DF, MA. 
Motoniveladoras, Tratores de Esteira, Empilhadeira. 13/07/2021 A PARTIR DAS 14:00h. PME JM Locações-14h. Loc.: MG. Caminhão 
Guindauto, Tratores, Banheiros Agrícolas. 13/07/2021 A PARTIR DAS 15:00h. Bayer Combos-15h. Loc.: SP. Combos de Veículos Diversos, 
Combos de Veículos. 13/07/2021 A PARTIR DAS 15:30h. Usina São Manoel-15:30h. Loc.: SP. Veículos de Passeio, Utilitários, Colhedoras, 
Tratores, Pás. 13/07/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Brunaldi-16h. Loc.: SP. Tratores de Esteira, Pneus, Carretas de Transporte. 14/07/2021 A 
PARTIR DAS 11:00h. Schulz-11h. Loc.: SC. Sucatas de Insertos de Metal Duto, Sucata de Cerâmica. 14/07/2021 A PARTIR DAS 13:00h. PME Top 
Geradores-13h. Loc.: PR. Ciclones, Cabine de Pintura, Tubulação. 14/07/2021 A PARTIR DAS 13:30h. PME PF Equpamentos-13:30h. Loc.: SP. 
Ponte Rolante Dupla Viga, Vão: 14 Metros, Cap.: 15 Ton. 14/07/2021 A PARTIR DAS 14:30h. Volvo - 14:30h. Loc.: PR. Armários, Climatizadores, 
Exaustores, Celulares, Motores. 15/07/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Ball Beverage-11h. Loc.: DF. Plataforma Elevatória, Torno Mecânico, 
Fresadoras. 15/07/2021 A PARTIR DAS 11:00h. Femsa-11:10h. Loc.: MG, PR, RJ, RS, SC, SP. Rolamentos, chapas, sensores, bombas, cilindros 
e mais. 15/07/2021 A PARTIR DAS 11:30h. Calwer Mineração-11:30h. Loc.: SC. Moinho Pendular, Peneiras, Tanques em Inox, Rolos. 
15/07/2021 A PARTIR DAS 13:30h. Compartilhado 1087 A-13:30h. Loc.: BA, PR, RJ. Lâmpadas, Refletores e outros. 15/07/2021 A PARTIR DAS 
14:15h. Compartilhado 1087 B-14:15h. Loc.: BA, PR, RJ, SP. Veículos de Passeio e Utilitários. 15/07/2021 A PARTIR DAS 15:00h. MA Imóveis 
- Atlas (15/07/2021). Loc.: SP. Imóveis comerciais em São Paulo/SP e São Vicente/SP. 15/07/2021 A PARTIR DAS 15:30h. PME Prime GPAV-
16:30h. Loc.: MT. Cavalo Mecânico, Semirreboque, Rolos, Perfuratrizes. 15/07/2021 A PARTIR DAS 16:00h. Localiza-16h. Loc.: MG, SP. Portas 
Traseiras, Eletrodomésticos, Eletroportáteis.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO
DAVI BORGES DE AQUINO, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo  (“JUCESP”) sob o n° 1.070, gestor da Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, localizada na Avenida Paulista,
nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, São Paulo - SP, CEP: 01311-300,  ou ainda, pelo telefone (11) 3230-1126, WhatsApp (11) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com, faz saber, pelo presente Edital, que, devidamente
autorizado pelos proprietários, doravante denominado Comitente, levará a PÚBLICO LEILÃO em 1ª e 2ª Praça, de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, o imóvel Matriculado sob o n° 116.339,
registrado perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP, avaliado pelo valor de R$ 278.066,02 (Duzentos e setenta e oito mil, sessenta e seis Reais e dois centavos).
A Praça Única ocorrerá no dia 26 de julho de 2021, às 15 horas e se encerrará no dia 26 de agosto de 2021, às 15 horas, com o valor de lance mínimo estabelecido em R$ 194.646,21. Eventuais propostas de
valor inferior a este patamar serão apresentadas aos declarantes para apreciação.
Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.alfaleiloes.com), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF.
O envio de lances on-line se dará exclusivamente por meio do site: www.alfaleiloes.com, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições entre os licitantes, na disputa pelo lote do leilão.
O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso não haja proposta de pagamento à vista, eventuais propostas de compra parcelada
ou proposta de pagamento à vista mediante financiamento bancário serão submetidas a apreciação do Comitente.
O proponente vencedor por meio de lance on-line terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do valor do lance e da comissão do leiloeiro, conforme edital. No caso
do não cumprimento da obrigação assumida de pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, no prazo estabelecido, não será concretizado a transação de compra e venda e estará o proponente, sujeito a
sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos, bem como deverá pagar a comissão do leiloeiro.
Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à transferência dos imóveis arrematados, tais como, taxas, alvarás, certidões, ITBI - Imposto de transmissão de bens imóveis, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc.
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Avenida Flora, nº 1.555 – Loja 15 – Chácara Jaguaribe – Osasco/SP – CEP 06053-040 - Descrição do Imóvel: Loja nº 15, localizada no pavimento térreo, do Bloco Comercial
denominado “Centro Comercial Osasco Center Sul”, integrante do Condomínio “Reserva Mata Atlântica Residencial”, situado na Avenida Flora, nº 1.555, Chácara Jaguaribe, na cidade de Osasco/SP, com as seguintes áreas:
privativa de 29,0900m², de uso comum de divisão proporcional de 13,8542m², total de 42,9442m² e uma fração ideal no terreno de 0,0012.

Dados do Imóvel
Inscrição Cadastral n° 23241.63.11.0780.05.015.01
Matrícula Imobiliária n° 116.339 1º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP
OBS 01: De acordo com a Averbação nº 03 da Matrícula Imobiliária, o imóvel obteve um novo número de contribuinte junto à Prefeitura de Osasco, sendo ele o nº 23241.63.11.0780.05.015.01.
VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 278.066,02 (Duzentos e setenta e oito mil, sessenta e seis Reais e dois centavos).
02 - A Praça Única será realizada em 26 de julho de 2021, às 15 horas e se encerrará no dia 26 de agosto de 2021, às 15 horas, de modo eletrônico (On-line), por meio do site: www.alfaleiloes.com, com lance
mínimo no valor igual ou superior a R$ 194.646,21. Caso não haja lance para pagamento à vista, eventuais propostas de compra parcelada ou proposta de pagamento à vista mediante financiamento bancário serão
submetidas a apreciação do Comitente/proprietário.
03 - O Leilão será conduzido pela  Alfa Leilões - Especialista em Imóveis, tendo como Gestor e Leiloeiro Oficial Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 1.070,
exclusivamente pelo seu sítio eletrônico (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal: http://www.alfaleiloes.com.
04 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado diretamente ao comitente por meio de depósito ou transferência bancária eletrônica, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o
encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito, bem como com os dados para pagamento do valor do lance. Caso seja aceita proposta de pagamento parcelado, o valor da entrada
deverá ser efetuado em 24 horas, contados da comunicação formal da aceitação. Caso seja aceita proposta de compra intermediada por financiamento bancário, o arrematante terá 30 dias corrido, contados a partir da
comunicação formal da aceitação, para providência junto ao intermediário financeiro o pagamento do valor da arrematação.
05 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem leiloado. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da
arrematação. O valor da comissão deverá ser pago diretamente ao Leiloeiro mediante transferência eletrônica, DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão ou da
comunicação formal da aceitação da proposta, na conta do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único
do CPC e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
06 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em leilão (artigo
358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica
nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
07 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.
08 - O imóvel encontra-se desocupado e, a posse do arrematante será viabilizada pelo Comitente imediatamente após a confirmação do pagamento do valor do lance ou de correspondente entrada, caso haja referida
aceitação da proposta de compra parcelada.
09 - O Comitente se responsabiliza pelo pagamento dos débitos tributários, taxas de água, luz e multas que porventura incidam sobre o bem leiloado até a data da arrematação, entregando o bem desembaraçado e livre de ônus, bem
como prestará assessoria ao arrematante, disponibilizando toda documentação necessária e eventuais retificações em documentos, para a devida formalização da arrematação perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.
10 - O Arrematante é responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas, despesas de condomínio e outras, de qualquer natureza, que incidam sobre o imóvel desde a data da arrematação, passando a responder,
integralmente, por todas as obrigações relativas ao imóvel, inclusive: (a) por impostos, taxas, contribuição e encargos que incidam ou venham a incidir sobre os imóveis ou que sejam a ele inerentes, tais como despesas de
condomínio, foros, laudêmios, exigências apresentadas por autoridades públicas e despesas em geral, (b) pela manutenção e conservação do imóvel e reparações, segurança do imóvel e medidas necessárias à imissão ou
defesa da posse; e (c) por construções, reformas e demolições que venha a realizar no imóvel e obtenção das respectivas aprovações/regularizações necessárias. O Arrematante deverá pagar tais obrigações em seus
vencimentos, ainda que lançadas em nome do Comitente ou de seus antecessores.
11 - Será celebrada pelo Comitente e Arrematante, Escritura Pública de Venda e Compra, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do encerramento do Leilão, sendo que o Tabelião de Notas será definido pelo
Arrematante. Havendo pendência documental declarada que impeça a formalização de referido documento, a venda será formalizada por meio de instrumento particular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura definitiva.
12 - Serão de responsabilidade do Arrematante todas as providências e despesas necessárias à transferência dos imóveis junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se limitar o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI),
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, emolumentos cartorários, registros e averbações de qualquer natureza, bem como todos os encargos para liberação do imóvel com eventuais pendências ou ônus, desde que
apontados na descrição do lote específico.
13 - Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra, o Arrematante deverá apresentar ao Comitente, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento devidamente registrado no Cartório
de registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do Comitente, bem como, efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do
responsável pelo imóvel junto à administração do correspondente condomínio.
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, nº 2421 – 1º andar – Bela Vista, Capital/SP, CEP: 01311-300, ou ainda, pelo telefone (011) 3230-1126,
WhatsApp (011) 93207-1308, e-mail: contato@alfaleiloes.com. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de junho de 2021.

LEILOEIRO OFICIAL - DAVI BORGES DE AQUINO - JUCESP N ° 1.070

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1003553-
44.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Manoel da Costa Lemos, Affonso Pedace, Florice Aparecida Abdo Saad, Filomena 
Aparecida Abdo Saad, Antonio Carlos Ceresa, Maria Teresa Malagutti Ceresa, Jorge Henrique 
Santos Costa, Aline Hungaro de Araújo Leitão, Ubelina Peperaio de Almeida, Valter de 
Almeida, Esmair Marchi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que BENEDITO CONCEIÇÃO SAMPAIO DOS SANTOS e 
DIRCE DA SILVA SAMPAIO DOS SANTOS ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Refinaria Mataripe, 498 - Vila Antonieta, São 
Paulo - SP, CEP:03477-010, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1034351-
86.2017.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Sonia Maria Bueno, Nanci Aparecida da Ponte, Rosaly Aparecida da Ponte, 
Jacomo Francisco Biochi, Jose da Ponte, Laurinda da Silva Ponte, Emilia de Jesus Araujo 
Camargo, Nelson de Camargo, Manoel Araujo Filho, Izaura Lopes de Almeida Araujo, Joao 
Menezes de Andrade, Eduardo Araujo de Andrade, Elaine Cristina Pereira Andrade, Marcus 
Araujo de Andrade, Helena Françoso de Andrade, Adriano Francisco, Dirceu Biochi Junior, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Jose Pereira de Matos ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de 
domínio sobre imóvel situado na Rua Tosca, números 513 e 521, Vila Gustavo, Tucuruvi, São Paulo-
SP, CEP: 02210-010, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 





               


              
  




                

                 



 

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ/MF nº 71.304.687/0001-05 - NIRE 35.300.043.235

EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 10 DE JULHO DE 2020
Aos 10/7/2020, às 14 horas, na sede, em Serrana/SP, convocação dispensada por lei e com 
100% do capital social. Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Luiz Roberto Kaysel 
Cruz. Deliberações unânimes aprovadas: A.G.O.: I. As demonstrações fi nanceiras do exercí-
cio social fi ndo em 31/3/2020, publicadas, e com um Patrimônio Líquido de R$ 
1.110.047.538,57; II. O lucro líquido do exercício, no valor de R$ 137.373.787,97, o qual deli-
beraram: a) Destinação de R$ 6.868.689,42 à Reserva Legal; b) Distribuição de R$ 
2.610.101,98, à acionista, durante o exercício a encerrar em 31/3/2021, a título de dividendos 
obrigatórios; c) Destinação do saldo do exercício após as deduções citadas, no valor de R$ 
131.297.475,16 à Reserva de Retenção de Lucro (Reserva de Lucro). III. Eleição da Diretoria 
(mandato até AGO/2023): Diretor Presidente: Pedro Biagi Neto; Diretor Vice-Presidente: Edu-
ardo Biagi; Diretor Superintendente: Luiz Roberto Kaysel Cruz; Diretor Administrativo-Finan-
ceiro: José Márcio Cavalheire; Diretor Agrícola: Sérgio Luiz Selegato; Diretores sem Denomi-
nação Específi ca: Jose Luiz Junqueira Barros e Jose Roberto Carvalho. Foi defi nido o valor de 
R$ 4.000.000,00 para pagamento dos honorários da diretoria (1º/4/2020 a 31/3/2021); IV. O 
não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente; A.G.E.: V. Retifi caram a verba 
destinada ao pagamento dos honorários da diretoria, de 1º/4/2019 a 31/3/2020, que totalizou 
R$ 3.679.160,62, e não os R$ 4.000.000,00 inicialmente previstos; VI. O aumento de 
200.659.110,59 do capital social, elevando-o de R$ 915.911.456,89 para R$ 1.116.570.567,48, 
com a emissão de 200.659.110 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo 
preço de emissão de R$ 1,00 para os fi ns do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas pela 
acionista HG Empreendimentos e Participações S/A, e por esta integralizado, através do aprovei-
tamento de saldo existente sob a rubrica contábil “AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento 
de Capital”, com valores recebidos de 1º/4/2018 a 31/3/2019; VII. A nova redação do Artigo 5º. 
do Estatuto Social. VIII. A destinação de R$ 3.402.478,59 à conta de “Reserva de Retenção de 
Lucro” , decorrente do montante proveniente da realização do ajuste de avaliação patrimonial, 
líquido de tributos; IX. Ratifi caram o ajuste na rubrica contábil “Ajuste de Avaliação Patrimonial”, 
no valor de R$ 1.158.052,84, realizado na coligada investida Copersucar S/A.; X. Ratifi caram a 
distribuição de dividendos adicionais à acionista da Companhia, no valor de R$ 72.150.389,48, 
realizado durante o exercício social fi ndo em 31/3/2020, do saldo existente na rubrica contábil 
“Reserva de Retenção de Lucro”. XI. Ratifi caram a transferência, a título de AFAC - Adiantamen-
to para Futuro Aumento de Capital, de 1º/4/2019 e 31/3/2020, no valor de R$ 1.700.000,00 à 
PHB Industrial S/A, da qual a companhia é acionista; XII. A alteração do objeto social, para nele 
incluir a atividade de comércio a varejo de adubos e fertilizantes organominerais; XIII. A nova 
redação do Artigo 3º do Estatuto Social; XIV. A consolidação do Estatuto Social, conforme Anexo 
III. Nada mais. Jucesp nº 280.356/21-3 em 17/6/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral. Anexo III. Estatuto Social. Capitulo I. Da denomina ao sede objeto e duração. Artigo 
1. Denomina-se Pedra Agroindustrial S/A, a sociedade anônima, que se regerá pelo presente 
Estatuto e pelas demais disposições legais que forem aplicáveis. Artigo 2. A Companhia tem 
sua sede e foro jurídico localizada na Usina da Pedra, s/nº, no Município e Comarca de Serrana/
SP, podendo, por deliberação da Diretoria, estabelecer fi liais, escritórios, depósitos e manter 
representações onde julgar conveniente, em todo o território nacional ou no exterior. Artigo 3. 
A Companhia terá por objetivo: a) a industrialização e a comercialização do açúcar, do álcool e 
de seus derivados, em todas as suas formas; b) a prestação de serviços ligados ao seu ramo de 
atividade; c) o comércio de autopeças e acessórios para veículos e máquinas agrícolas; d) a 
prestação de serviços de manutenção mecânica; e) o comércio, a varejo, de derivados de petró-
leo, tais como óleo diesel, gasolina, lubrifi cantes e álcool carburante; f) o transporte próprio de 
cargas por via aquática; g) a exploração e comercialização de produtos agrícolas e pastoris; h) 
a fabricação de adubos e fertilizantes organominerais; i) a obtenção de compostos orgânicos 
para fertilização do solo a partir de processo de degradação biológica de resíduos orgânicos 
(usina de compostagem); j) a produção de mudas; k) o comércio a varejo de adubos e fertilizan-
tes organominerais; § Único. A Companhia poderá associar-se a terceiros, congêneres ou não, 
participar de outras sociedades, como quotista ou acionista, adquirir ações, títulos e imóveis, 
bem como efetuar importações e exportações inerentes aos seus objetivos sociais. Artigo 4. O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado e somente poderá ser dissolvida nas hipóteses 
previstas em Lei e neste Estatuto Social. Capitulo II. Do capital social e ações. Artigo 5. O 
Capital Social da sociedade é de R$ 1.116.570.567,48, dividido em 957.862.314 ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal. Artigo 6. Todas as ações da Companhia sempre e obriga-
toriamente se revestirão da forma nominativa e não poderão ser transferidas sem obediência ao 
preceito do Artigo 10 e seus parágrafos deste Estatuto e nem serem oneradas a não ser em 
operações fi nanceiras da própria Companhia. Artigo 7. As ações serão indivisíveis em relação à 
Companhia, que reconhecerá apenas um proprietário para cada ação, que dará direito a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 8. A Companhia poderá emitir certifi cado de 
ações ou certifi cado múltiplos de ações, que serão sempre assinados por dois diretores, um dos 
quais, necessariamente, o Diretor Presidente, podendo ser livremente agrupadas ou desdobra-
das a critério dos seus titulares, por conta dos quais correrão os respectivos custos. Artigo 9. 
Na hipótese da não emissão dos certifi cados previstos no artigo anterior, as ações nominativas 
fi carão registradas no livro próprio denominado “Registro de Ações Nominativas”, caso em que 
a Companhia poderá fornecer ao acionista interessado, a pedido deste, documento comproba-
tório da titularidade das ações possuídas. Artigo 10. Qualquer aumento de capital será feito por 
Assembleia Geral, mediante proposta da diretoria, reservando-se sempre aos acionistas a pre-
ferência na aquisição de novas ações em proporção ao número de ações que então possuírem. 
§ 1º. Os acionistas terão preferência para aquisição e locação de ações que sejam colocadas á 
venda, ou à locação, por outros acionistas, em igualdade de condições com terceiros. Para es-
ses fi ns, o acionista vendedor e/ou locador deverá comunicar por escrito sua intenção á Com-
panhia, indicando o preço e condições de pagamento, devendo a Diretoria, no prazo de 30 dias 
do recebimento da carta de oferta, publicar, uma vez, pela imprensa ofi cial e em jornal da co-
marca de grande circulação, edital que contenha a oferta. § 2º. O acionista interessado na 
aquisição e/ou locação comunicará sua intenção por escrito á Companhia, no prazo de 15 dias, 
e esta ao vendedor, também por escrito, no prazo de 15 dias, sob registro postal com recibo de 
volta em ambos es casos. § 3º. Não se manifestando qualquer acionista, no prazo estipulado, o 
acionista vendedor e/ou locador poderá transferir e/ou locar livremente a terceiros as ações, 
respectivamente á venda e/ou oferecidas á locação, pelo preço e condições estipuladas. § 4º. 
Em caso de recebimento de propostas de dois ou mais acionistas, nos termos da proposta do 
edital, prevalecerá a que for recebida primeiro. Em caso de recebimento simultâneo, prevalece-
rá a preferida pelo vendedor e/ou locador. Capitulo Ill. Da administração da companhia. Ar-
tigo 11. A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de 7 membros, acionistas 
ou não, residentes no pais, com mandato de 3 anos, eleitos pela Assembleia Geral, permitida a 
reeleição, permanecendo, contudo, os diretores em seus cargos até a eleição/reeleição e posse 
da nova diretoria. § Único. Os Diretores eleitos para os cargos que venham a ser criadas nos 
períodos intercalares, por força da alteração do presente Estatuto, terão seus mandatos fi ndos 
com os demais Diretores. Artigo 12. A Diretoria é composta dos seguintes cargos: a) Diretor 
Presidente; b) Diretor Vice-Presidente, c) Diretor Superintendente; d) Diretor Administrativo Fi-
nanceiro; e) Diretor Agrícola; f) 2 Diretores sem denominação específi ca. Artigo 13. A investi-
dura no cargo far-se-á por termo lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinado 
pelo respectivo diretor eleito. Artigo 14. Os honorários globais dos diretores serão fi xadas anu-
almente pela Assembleia Geral Ordinária, a qual decidirá quanta à distribuição ou não das per-
centagens sobre os lucros liquidas da Companhia atribuídos aos diretores, observadas as restri-
ções do Artigo 152 e seus parágrafos da Lei n° 6.404/76. § Único. Os diretores só terão direito 
aos honorárias quando em efetivo exercício do cargo. Artigo 15. No caso de qualquer vaga em 
cargo de diretoria seja qual for o motivo, antes do término da gestão, a diretoria escolherá, em 
decisão colegiada, o substituto que exercerá o cargo provisoriamente até a primeira Assembleia 
Geral, a qual competirá eleger o substituto defi nitivo pelo prazo que faltar para completar o 
mandato da diretoria. Artigo 16. A diretoria reunir-se-á sempre que necessário, por solicitação 
de qualquer diretor, para tomar conhecimento de qualquer assunto de interesse social. § 1º. As 
deliberações da diretoria serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, 
em caso de empate, o voto de qualidade. § 2º. Cabe á diretoria, em conjunto, estabelecer a 
orientação geral das atividades e negócios da Companhia. § 3º. As reuniões da diretoria repu-
tar-se-ão legalmente instaladas quando presentes pelo menos 4 de seus membros, e suas de-
liberações deverão constar de atas lavradas no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Artigo 
17. A diretoria administrará a Companhia com os mais amplos poderes, cabendo-lhe as atribui-
ções conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, assegurando o regular funcionamento da 
Companhia, praticando todos os atos necessários e em direito permitidas. § Único. Ressalvado 
o disposto no artigo 18, letra “k”, fi ca proibido aos diretores assinarem em nome da Sociedade 
cartas de fi ança, avais e aceites de favor ou outras obrigações estranhas aos objetivos sociais, 
exceto fi anças para garantia de instância em processos administrativos e judiciais. Artigo 18 - 
Compete ao Diretor Presidente: a) Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordiná-
rias, ressalvado igual direito conferido por lei aos acionistas e aos membros do Conselho Fiscal; 
b) Traçar a orientação politica, comercial, técnica e administrativa da Companhia, estabelecer 
planos gerais de operação, cabendo aos demais diretores, dentro das respectivas atribuições, 
executar e fazer executar as medidas determinadas; c) Encaminhar ao Conselho Fiscal, se em 
funcionamento, as contas, nos prazos legais, acompanhadas de todos os elementos elucidati-
vos, para exame previsto em lei; d) Fazer elaborar o Balanço Geral Anual e preparar o relatório 
do exercício, encaminhando-os com as contas ao Conselho Fiscal, se em funcionamento, para 
o devido pronunciamento e para ser tudo depois, submetido á apreciação da Assembleia Geral 
Ordinária; e) Propor á Assembleia Geral a distribuição dos lucros apurados, indicando as impor-
tâncias a serem levadas ao Fundo de Reserva Legal, aos demais fundos existentes, na forma 
deste Estatuto Social, bem como, se for o caso, a retenção parcial ou total dos referidos lucros 
nas condições previstas pelo § 3º ou no caso do § 4º, ambos do Artigo 202 da Lei n° 6.404/76; 
f) Decidir sobre a abertura ou fechamento de fi liais, agências, escritórios ou depósitos, em 
qualquer parte do território nacional ou exterior; g) Executar e fazer executar resoluções toma-
das nas Assembleias Gerais; h) Presidir as Reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais; i) 
Representar a Companhia, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, inclusive peran-
te órgãos públicos, podendo constituir procuradores judiciais ou extrajudiciais em nome da 
Companhia, outorgando-lhes poderes da cláusula “ad judicia et extra”, e mais os de receber 
citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao 

direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação, fi rmar compromisso, representar a 
Companhia em audiência de conciliação a que alude o Código de Processo Civil, substabelecer, 
declarando, em todos os casos, os expressos podere conferidos, e os prazos de validade dos 
respectivos mandatos; j) Adquirir, vender, onerar, dar em garantia e compromissar, no todo ou 
em parte, sob qualquer titulo e forma, os bens imóveis da Companhia, as participações societá-
rias e os fundos de comércio, fi xando e aceitando preço e condições, renunciar direitos, desistir, 
transigir, fi rmar acordos, assinando como condição de validade, isoladamente ou conjuntamen-
te com outro diretor os respectivos atos, instrumentos e documentos; k) Assinar em nome da 
Companhia, cartas de fi ança e avais, para empresas cujas ações sejam - na sua maioria - de 
propriedade da acionista da companhia; I) Representar a Companhia perante terceiros, assinan-
do contratos e compromissos de quaisquer natureza, inclusive instrumentos de prestação de 
serviços, parceria e arrendamento agrícola; m) Assinar contratos de fi nanciamentos bancários, 
especialmente com entidades governamentais de crédito, em qualquer de suas carteiras, com 
ou sem penhor de máquinas e safras, matérias-primas ou mercadorias, bem como contratas 
civis ou comerciais de qualquer espécie; n) Abrir e movimentar contas bancárias, efetuando 
depósitos, emitindo e endossando cheques; o) Emitir, aceitar, sacar, caucionar, descontar e 
endossar duplicatas da Companhia, títulos cambiários, notas promissórias, letras de câmbio e 
demais títulos cambiários, ordens, conhecimentos ferroviários, rodoviários e aeroviários de em-
barque, para cobrança ou desconto em estabelecimento bancário; p) Firmar junto ao Banco do 
Brasil S.A., e demais entidades de crédito, contratos de fi nanciamentos ou empréstimos de 
qualquer espécie, movimentando as contas resultantes, em qualquer das carteiras, assinando 
aditamentos ou escrituras de retifi cação ou ratifi cação e elevação de créditos, reforços, substi-
tuição ou remoção de garantias, compromissos de depositários, utilizando os créditos abertos 
nas condições ajustadas; q) Admitir e dispensar empregados, fi xando-lhes a remuneração; r) 
Efetuar pagamentos e recebimentos, dando recibo e quitação; s) Vetar as deliberações tomadas 
pela diretoria, submetendo-as à apreciação da Assembleia Gerai. t) Prestar depoimento pessoal 
em juízo em nome da Companhia, bem como constituir procuradores para tanto. Artigo 19. São 
privativos do Diretor Presidente, reputando-se como necessário para validade sua assinatura e 
consentimento, os poderes expressos nas letras “a” e “s” do Artigo 18; § Único. Os atos des-
critos nas letras “j” e “k” do artigo 18 deverão ser praticados isoladamente pelo Diretor Presi-
dente, ou, por outros 2 diretores em conjunto, sendo necessariamente, 1 deles o Diretor Vice-
-Presidente ou o Diretor Superintendente. Artigo 20. Compete ao Diretor Vice-Presidente, ao 
Diretor Superintendente, em conjunto ou separadamente, a prática de todos os atos descritos 
no Artigo 18, observando-se as restrições contidas no Artigo 19. Artigo 21. Compete ao Diretor 
Administrativo-Financeiro e ao Diretor Agrícola, colaborar com a administração da Compa-
nhia dentro de suas respectivas áreas de atuação, cumprindo bem e fi elmente os encargos que 
Ihe forem atribuídos pela presidência da Companhia, podendo, isoladamente, praticar os se-
guintes atos: a) Representar a Companhia, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, 
inclusive perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias, como, exempli-
fi cativamente, Receita Federal do Brasil, Secretarias da Fazenda Estaduais, Prefeituras Munici-
pais, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis - IBAMA, e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA, podendo prestar informações, assinar guias e outros documentos, retirar e entregar 
documentos, enfi m, praticar todos os demais atos compatíveis com as funções que exercem na 
Companhia outorgante; b) Representar a Companhia perante terceiros, assinando contratos e 
compromissos de quaisquer natureza, até o valor limite de 2.500 salários mínimos, tomando 
como base o salário mínimo federal; c) Admitir e dispensar empregados, fi xando-lhes a remu-
neração; d) Efetuar pagamentos e recebimentos, dando recibo e quitação; e) Abrir e movimentar 
contas bancárias, efetuando depósitos, emitindo e endossando cheques. Artigo 22. Compete, 
ainda, ao Diretor Administrativo-Financeiro, sempre em conjunto com o Diretor Agrícola, fi r-
mar junto ao Banco do Brasil S.A., e demais entidades de crédito, contratos de fi nanciamentos 
ou empréstimos de qualquer espécie, movimentando as contas resultantes, em qualquer das 
carteiras, assinando aditamentos ou escrituras de retifi cação ou ratifi cação e elevação de cré-
ditos, reforços, substituição ou remoção de garantias, compromissos de depositários, utilizando 
os créditos abertos nas condições ajustadas, até o limite de 10.000 salários mínimos, tomando-
-se como base o salário mínimo federal. Artigo 23. Compete aos Diretores sem denominação 
específi ca, colaborar com os demais diretores na administração da Companhia, executando 
bem e fi elmente todos os encargos que lhes forem atribuídos, podendo, isoladamente, praticar 
os atos descritos na letra “I” do Artigo 18. Capítulo IV. Do conselho fi scal. Artigo 24. A Assem-
bleia Geral Ordinária elegerá anualmente, ou não, a seu critério, observadas as prescrições e 
restrições do Artigo 162 e seus parágrafos da Lei n° 6.404/76, um Conselho Fiscal com funções 
não permanentes, composto de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, acionistas ou não, 
permitida a reeleição por uma ou mais vezes. § 1º. No caso de renúncia do cargo, falecimento 
ou impedimento por mais de 2 meses, será o membro efetivo do Conselho Fiscal, substituído por 
um suplente, na ordem indicada pela Assembleia Geral. § 2º. A remuneração dos membros 
efetivos do Conselho Fiscal será fi xada pela Assembleia Geral que os elegerem, observado o 
disposto no § 3º. do Artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Artigo 25. Compete ao Conselho Fiscal, 
sem prejuízo das demais atribuições, previstas no Artigo 163 e seus parágrafos da Lei n° 
6.404/76: a) Examinar quando em funcionamento, os livros e papéis da Companhia, o estado do 
caixa e das carteiras; b) Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal, o resultado do 
exame realizado na forma da alínea “a” deste artigo; c) Apresentar à Assembleia Geral Ordiná-
ria, parecer sobre negócios e operações do exercício em que servirem, tomando por base o in-
ventário, o balanço geral e as contas dos administradores; d) Denunciar os erros, as fraudes e 
os crimes que descobrirem, sugerindo as medidas que julgarem úteis á Companhia; e) Se em 
funcionamento, convocar a Assembleia Geral Ordinária, caso a diretoria retarde por mais de 1 
mês a convocação; e a Assembleia Geral Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves 
e urgentes. Capítulo V. Das assembleias gerais. Artigo 26. A Assembleia Geral reunir-se-á 
ordinariamente dentro dos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, compe-
tindo-lhe: a) Tomar as contas dos diretores, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras; b) 
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) 
Eleger os membros da diretoria e os do Conselho Fiscal; d) Aprovar a correção da expressão 
monetária do capital, nos termos do Artigo 167 da Lei n° 6.404/76; e) Fixar os honorários, gra-
tifi cações e percentagens da diretoria e os honorários do conselho fi scal, observadas as dispo-
sições do Artigo 152 e seus § da Lei nº 6.404/76. Artigo 27. A Assembleia Geral reunir-se-á 
extraordinariamente quando convocada pelos seus diretores, pelo Conselho Fiscal ou por acio-
nistas, nos casos previstos pelas letras “a”, “b” e “c” do § único do Artigo 123 da Lei nº 
6.404/76, devendo o edital ou a convocação prevista pelo § 3º do Artigo 124 da mesma Lei, 
conter o local e hora da Assembleia, a ordem do dia e, em caso de reforma do Estatuto Social, 
a indicação da matéria. Artigo 28. Considerar-se-á legalmente constituída a Assembleia Geral 
quando convocada de maneira regular, nos termos do Artigo 124 da Lei n° 6.404/76. § Único. 
Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á em 1ª convocação 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um 1/4 do Capital Social com direi-
to a voto, e em 2º convocação, publicada com antecedência minima de 5 dias, respeitado o 
disposto pelo § 3 do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, com qualquer número. Artigo 29. O acionis-
ta poderá fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de um 
ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado legalmente habilitado ou, 
ainda, por seu representante legal. § Único. As pessoas presentes à Assembleia, titulares de 
ações nominativas, deverão provar sua qualidade de acionistas, exibindo documento hábil de 
sua identidade. Artigo 30. A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será constituí-
da, preferencialmente, pelo Diretor Presidente, ou quem suas vezes fi zer, e por um secretário 
por ele escolhido dentre os acionistas presentes. Capítulo VI. Do exercício social, lucros e 
sua distribuição. Artigo 31. O exercício social iniciar-se-á no dia 1º/4 de cada ano e encerrar-
-se-á no dia 31/3 do ano subsequente, data esta em que proceder-se-á ao levantamento de 
balanço geral e demais demonstrações fi nanceiras, apurando-se os lucros ou prejuízos. § 1º. A 
diretoria poderá, a qualquer tempo, antecipar a distribuição de dividendos em função dos balan-
ços levantados, subordinando essa à aprovação da Assembleia geral. § 2º. A diretoria poderá 
levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, distribuindo dividendos á conta do lucro 
apurado nesses balanços, observado o disposto no Artigo 204 e seus § da Lei nº 6.404/76. § 3º. 
A diretoria poderá, em função de balancetes levantados durante o exercício social, proceder o 
pagamento ou creditamento aos acionistas, de juros, a titulo de remuneração do capital próprio, 
calculado sobre as contas do patrimônio líquido, respeitado os termos da legislação vigente, 
subordinando essa à aprovação da Assembleia geral. § 4º. O valor dos juros pagos ou credita-
dos, na forma do § 3º deste artigo, poderá, a critério da Assembleia Geral, ser imputado ao valor 
dos dividendos de que trata o Artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Artigo 32. Dos lucros líquidos re-
gularmente apurados em balanço, 5% serão destinados à constituição do Fundo de Reserva 
Legal, até o máximo de 20% do capital social. § Único. A Companhia poderá deixar de constituir 
a reserva legal no caso previsto pelo § 1º do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76. Artigo 33. Uma 
parcela do resultado do exercício, poderá, por proposta feita pela Diretoria, devidamente apro-
vada pela Assembleia Geral, ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na for-
ma prevista no Artigo 195 da Lei nº 6.404/76. Artigo 34. A Assembleia Geral poderá, ainda, em 
decorrência de proposta da Diretoria, determinar a retenção, de parcela do resultado do exercí-
cio, com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do Artigo 196 da Lei 
nº 6.404/76. Artigo 35. Após as deduções e acréscimos previstos pelo Artigo 202, I, II e Ill da 
Lei nº 6.404/76, 2% do lucro restante será distribuído aos acionistas como dividendos obrigató-
rios, salvo deliberação em contrário aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral, nas 
condições previstas pelo § 3º do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76. § 1º. Os dividendos determina-
dos pela Assembleia Geral serão pagos no ano civil em que se realizou a Assembleia. § 2º. No 
exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro 
do exercício, a Assembleia Geral poderá, em razão de proposta da Diretoria, destinar o excesso 
á constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei nº 
6.404/76. § 3º. Os dividendos não reclamados pelos acionistas durante 5 anos, contados da 
data de sua distribuição, serão considerados prescritos em favor da Companhia. Artigo 36. 
Caberá á Assembleia Geral destinar o montante de lucro após as deduções acima citadas. Ca-
pitulo VII. Das disposições fi nais. Artigo 37. Os casos omissos neste Estatuto Social serão 
regulados pela legislação em vigor e, especialmente, pela Lei nº 6.464/76.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066198-69.2018.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Davi Nogueira Santana (CPF: 
316.717.778-08), que Paulo Sergio Tessari Pereira lhe ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 
12.640,14 (12/2018), representada pelo Contrato de Locação do Conjunto Comercial sito a Rua 
Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, nº100 loja 01 SP. Estando o executado em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, 
embargue OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor 
em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 05 E 06/07/2021 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004976-
97.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Banque Libanaise Pour Le Commerce - rep. Luiz Cassio dos Santos Werneck, ANTONIO 
DANTAS DIOGENES, LAURICEIA MARIA DA CRUZ DIOGENES, SERGIO SANTOS, DELMA, 
ANTONIO ROSA DE AMORIM, TERESINHA SOARES, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Berto José Candido da 
Silva e Angela Fernandes Candido da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Escorpião, 317, Cidade Satélite Santa Barbara, 
CEP: 08330-570, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Hortus Comércio de Alimentos S.A. - CNPJ nº 09.000.493/0002-15 - NIRE 35.300.497.597
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

a ser Realizada, em 13 de Julho de 2021, às 16 Horas
Hortus Comércio de Alimentos S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 
6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária 
(“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 13 de julho de 2021, às 16h00, de forma digital, por meio 
do link do aplicativo de videoconferência Zoom, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei nº 
14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI nº 81/2020”), para examinar, discutir e votar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) a aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (ii) autorizar a adminis-
tração da Companhia para tomar todas as providências necessárias para efetivar o quanto deliberado na presente Assem-
bleia. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deve-
rão apresentar à Companhia, aos cuidados da Sra. Rosana Lima Zanini (Jurídico) – rosana.zanini@marche.com.br, com no 
mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; (b) atos so-
cietários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme apli-
cável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devida-
mente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador 
que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro 
represente acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia 
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o represen-
tante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à ges-
tora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 
competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há 
menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, §§ 1º e 2º 
da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualifi cação com-
pleta do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, con-
tendo o reconhecimento da fi rma do outorgante. As pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia somente pode-
rão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, con-
soante previsto no artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas 
na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como serão disponibili-
zados por meio de mensagem eletrônica (e-mail) a ser enviada aos acionistas juntamente com o presente edital.

São Paulo/SP, 1º de julho de 2021.
Bernardo José de Ouro Preto Santos - Conselheiro

Victor do Nascimento Leal Junior - Conselheiro

Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia 
CNPJ/ME nº 48.540.421/0001-31 - NIRE 35.300.027.388  |  Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2021 

1. Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2021, às 15:30hs, na sede social da Companhia localizada na Rua 
Deputado Vicente Penido, nº 255, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02064-120. 2. Convocação e Presença: Presente a 
acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença 
de Acionistas, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Publicações: As demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicadas nas edições do dia 27 de março de 2021 do Diário Oficial Empresarial do 
Estado de São Paulo e do Jornal Gazeta do Estado de São Paulo, nas páginas 115 a 117 e A8, respectivamente. 4. Composição da Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido, que convidou a mim, Melissa Sualdini Ferrari de Melo, para 
secretariá-la. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar o relatório 
anual da administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a autorização à 
Diretoria da Companhia a outorgar e assinar todos os documentos necessários à aprovação deliberada acima. 6. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade de Votos: Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
o quanto segue: 6.1. Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, §1º da 
Lei nº 6.404/76; 6.2. Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicadas nas edições do dia 27 de março de 2021 do Diário Oficial Empresarial do Estado 
de São Paulo e do Jornal Gazeta do Estado de São Paulo, nas páginas 115 a 117 e A8, respectivamente. 6.2.1. Aprovar a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor 
total de R$25.295.939,73 (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) 
à conta de prejuízos acumulados da Companhia, para fins de compensação de parte dos prejuízos acumulados da Companhia; 6.2.2. 
Consignar que com a compensação de parte dos prejuízos acumulados da Companhia, não haverá distribuição de lucro aos acionistas. 6.3. 
Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas 
pelos acionistas da Companhia nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual 
se lavrou a presente ata, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Thadeu Luciano Marcondes Penido 
(Presidente da Mesa); Melissa Sualdini Ferrari de Melo (Secretária). Acionistas presentes: Soares Penido Participações e Empreendimento 
S.A. (representada por Thadeu Luciano Marcondes Penido) e Thadeu Luciano Marcondes Penido. Certidão: A presente cópia é fiel da ata 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2021. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente da Mesa; Melissa Sualdini 
Ferrari de Melo - Secretária. JUCESP nº 230.906/21-7 em 18/5/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Serveng Cairo Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 18.383.999/0001-60 - NIRE 35227631462

6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social (Retificação e Ratificação da 4ª e 5ª Alterações do Contrato Social)
Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas: Serveng Desenvolvimento Imobiliário Ltda., com sede social na 
Rua Deputado Vicente Penido, 3º andar, 255, São Paulo, SP, CEP 02064-120, inscrita no CNPJ sob o nº 12.998.272/0001-01, com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, NIRE 35.224.890.548, neste ato representada por seu Administrador 
Thadeu Luciano Marcondes Penido, adiante qualificado; Thadeu Luciano Marcondes Penido, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.837.244-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.249.538-07, residente e domiciliado em São 
Paulo, Capital, com escritório à Rua Deputado Vicente Penido, nº 255, 7º andar, Bairro Vila Maria, CEP: 02064-120, São Paulo-SP; e 
Pecuária Serramar Eireli, anteriormente denominada Pecuária Serramar Ltda. com sede na Rua Deputado Vicente Penido, 255, 7º Andar, 
Bairro Vila Maria, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 02064-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.938.233/0001-28 e com 
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3560211336-8 e representada por seu administrador Thadeu Luciano Marcondes 
Penido, já qualificado. Únicos sócios da Serveng Cairo Empreendimento Imobiliário Ltda. sociedade empresária limitada, com sede 
social localizada na Rua Deputado Vicente Penido, 255, 3º andar, Conjunto 10-A, Bairro Vila Maria, São Paulo, SP, CEP 02064-120, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 18.383.999/0001-60, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.227.631.462 (“Sociedade”), têm entre si, justa e contratada a presente alteração e consolidação con-
tratual, nos seguintes termos e condições: I. Retificação e Ratificação da 4ª Alteração do Contrato Social: 1.1. Nos termos da 4ª Alter-
ação e Consolidação do Contrato Social da Sociedade, celebrada em 10/11/2017 e registrada na JUCESP sob o nº 52.324/18-7, em sessão 
de 24/01/2018 (“4ª Alteração”), foi deliberado o aumento do capital da Sociedade em R$ 42.787.152,00 (quarenta e dois milhões, sete-
centos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais), por meio da conferência, pela Sócia Pecuária Serramar Ltda. (atual Pecuária 
Serramar Eireli), dos bens imóveis denominados naquele instrumento como “Matriz Vila Maria” e “Filial Brasília, Distrito Federal”, pas-
sando o capital social de R$ 1.324.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil reais), representados por 1.324.000 (um milhão, 
trezentas e vinte e quatro mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), para R$ 44.111.152,00 (quarenta e quatro milhões, cento 
e onze mil, cento e cinquenta e dois reais), representados por 44.111.152 (quarenta e quatro milhões, cento e onze mil, cento e cinquenta 
e duas) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real). 1.2. Consignam os Sócios que, do valor total atribuído aos conjuntos de imóveis 
denominados “Matriz Vila Maria” e “Filial Brasília, Distrito Federal” para fins da integralização supramencionada, identificado no Anexo I à 
4ª Alteração, (i) R$ 33.053.768,00 (trinta e três milhões, cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais) referia-se ao conjunto de 
imóveis denominado “Matriz Vila Maria”; e (ii) R$ 9.733.384,00 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais) referiam-se ao conjunto de imóveis denominado “Filial Brasília, Distrito Federal”. 1.3. Contudo, esclarecem os Sócios que, em razão 
de questões burocráticas relativas à cadeia dominial do conjunto de imóveis denominado “Matriz Vila Maria”, a transferência da proprie-
dade de referido imóvel para a Sociedade não foi realizada e, em razão disso, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar o aumento do 
capital social que constou da 4ª Alteração, que passa a vigorar conforme a Consolidação Contratual. 1.4. Consequentemente, os Sócios 
decidem, por unanimidade, retificar o Capítulo I da 4ª Alteração, que passa a vigorar conforme a Consolidação Contratual. 1.5. Em decor-
rência do disposto no item 1.4 acima, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar o caput Cláusula V do Contrato Social da Sociedade 
que constou do texto consolidado do Contrato Social na 4ª Alteração, que passa a vigorar conforme a Consolidação Contratual. 1.6. Con-
signam os Sócios que, uma vez que a propriedade o conjunto de imóveis denominado “Matriz Vila Maria” não foi transferido à Sociedade, 
conforme esclarecido no item 1.3 acima, as retificações ora realizadas na 4ª Alteração possuem efetiva natureza de retificação, e não 
possuem natureza de redução do capital social da Sociedade. 1.7. Ficam desde já ratificados todos os demais termos e condições estabel-
ecidos na 4ª Alteração que não tenham sido expressamente retificados por este instrumento. II. Retificação e Ratificação da 5ª Alteração 
do Contrato Social: 2.1. Em decorrência da retificação da 4ª Alteração, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar a 5ª Alteração e 
Consolidação do Contrato Social da Sociedade, celebrada em 27/12/2017 e registrada na JUCESP sob o nº 80.046/18-6, em sessão de 
08/02/2018 (“5ª Alteração”), de acordo com os termos seguintes. 2.2. Fica retificado o Capítulo I da 5ª Alteração, que passa a vigorar 
conforme a Consolidação Contratual. 2.3. Em decorrência do disposto no item 2.2 acima, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar o 
caput Cláusula V do Contrato Social da Sociedade que constou do texto consolidado do Contrato Social na 5ª Alteração, que passa a vig-
orar conforme a Consolidação Contratual. 2.4. Consignam os Sócios que, uma vez que as retificações realizadas na 5ª Alteração decorrem 
das retificações realizadas na 4ª Alteração (observando-se o disposto nos itens 1.3 e 1.6 acima), as retificações realizadas na 5ª Alteração 
possuem efetiva natureza de retificação, e não possuem natureza de redução do capital social da Sociedade. 2.5. Ficam desde já ratifica-
dos todos os demais termos e condições estabelecidos na 5ª Alteração que não tenham sido expressamente retificados por este instru-
mento. III. Consolidação Contratual: 3.1. Após as retificações objeto dos capítulos I e II acima, resolvem os Sócios consolidar o Contrato 
Social da Sociedade, nos termos seguintes: Consolidação Contratual: Cláusula I - Da Denominação Social: A Serveng Cairo Empreendi-
mento Imobiliário Ltda. é uma Sociedade empresária, sob o tipo de Sociedade limitada, regida pelo disposto nos artigos 1052 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 10.406/02 e supletivamente pelas normas aplicáveis às Sociedades Anônimas. 
Cláusula II - Da Sede e Foro: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Vicente Penido, 
255, 3º andar, Conjunto 10-A, Vila Maria, São Paulo, SP, CEP 02064-120, podendo abrir e extinguir filiais, agências, depósitos ou es-
critórios em qualquer parte do território nacional e do exterior. Cláusula III - Do Objeto Social: A Sociedade tem por objeto a incorporação 
imobiliária, compra e venda de imóveis próprios (construídos ou adquiridos para revenda), desmembramento e loteamento de terrenos e 
construção de imóveis destinados à venda. Cláusula IV - Da Duração: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Cláusula V - Do 
Capital Social e das Quotas: Artigo 5º. O capital social é de R$ 14.158.569,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhen-
tos e sessenta e nove reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens imóveis, dividido em 14.158.569 (quatorze 
milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhentas e sessenta e nove) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), assim distribuí-
das entre os sócios: Sócio: Serveng Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Quotas: 1.323.999, R$ 1.323.999,00; Sócio: Pecuária Serramar 
EIRELI, Quotas: 12.834.569, R$ 12.834.569,00; Sócio: Thadeu Luciano Marcondes Penido, Quotas: 1, R$ 1,00; Total: Quotas: 
14.158.569, R$ 14.158.569,00. Parágrafo Primeiro: Nos termos do disposto no artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade 
de cada sócia é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todas as sócias respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. Parágrafo Segundo: A cada quota corresponderá um voto nas reuniões de sócias, respeitado o disposto na Cláusula VII deste 
contrato. Cláusula VI - Da Administração: A Sociedade será conduzida por um administrador nomeado pela Sociedade por prazo indeter-
minado, como segue: • Administrador: Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 3.837.244-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.249.538-07, com escritório à Rua Dep. Vicente Penido, nº 255, 7º 
andar, Bairro Vila Maria, CEP: 02064-120, São Paulo, SP. Parágrafo Primeiro. O Administrador declara que não está incurso em nenhum 
crime previsto em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e que tampouco foi condenado  a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a eco-
nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Parágrafo Segundo. O mandato do administrador poderá cessar 
por renúncia ou destituição por vontade dos sócios, obedecidos os quoruns específicos. Parágrafo Terceiro. No caso de renúncia do ad-
ministrador, esta apenas se tornará eficaz perante a Sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após 
a sua averbação no competente registro. Parágrafo Quarto. O administrador eleito está dispensado de prestar caução ou quaisquer outras 
garantias em razão de seus atos de administração, no exercício de seu cargo. Parágrafo Quinto. Compete ao administrador nomeado pela 
Sociedade: a) os mais amplos poderes de administração e representação, observados os limites e preceitos de lei e deste contrato, po-
dendo, inclusive, transigir, desistir, confessar, receber citação, compromissar, receber e dar quitação e praticar todo e qualquer ato, mesmo 
aqueles para os quais sejam necessários poderes expressos e especiais; b) elaborar os planos de desenvolvimento da Sociedade, os regu-
lamentos internos dos seus serviços e decidir sobre a orientação administrativa dos negócios; c) representar a Sociedade, em juízo ou fora 
dele, e nas suas relações com terceiros, ativa e passivamente; d) nomear procuradores, por instrumento público ou particular, em nome 
da Sociedade e nos limites de suas atribuições, especificando no instrumento de mandato os atos que poderão praticar; e) representar a 
Sociedade, com plenos e gerais poderes, perante os ministérios, repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, socie-
dades de economia mista e Forças Armadas; f) representar a Sociedade junto a Bancos em geral, podendo movimentar livremente contas 
de qualquer natureza, contrair financiamentos, firmar contratos, assinar propostas, orçamentos, efetuar operações do câmbio, assumindo 
encargos ou obrigações, pela forma e nas condições que as operações exigirem, assinar cheques, letras de câmbio, notas promissórias, 
termos de responsabilidade, ordens de pagamento, emitir, descontar, caucionar, acertar e endossar duplicatas, depositar e levantar im-
portâncias em dinheiro, assinar recibos, cartas e demais documentos que se fizerem necessários; g) comprar, vender, hipotecar, ou de 
qualquer forma onerar bens móveis e imóveis da Sociedade, assinar compromissos públicos ou particulares, concordar com avaliações, 
assinar contratos, escrituras definitivas ou de compromisso, inclusive de retificação e ratificação, descrever bens e estipular cláusulas e 
condições destinadas aqueles fins. Parágrafo Sexto: Compete ao administrador nomeado ou aos procuradores especialmente nomeados 
por ele, a representação ativa e passiva da Sociedade e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento, exceto dos atos regulados 
de forma especial por este contrato. Parágrafo Sétimo. As procurações outorgadas pelo administrador deverão conter os limites de suas 
atribuições e poderes, especificando no instrumento os atos e operações que os procuradores poderão praticar, contendo no mandato o 
prazo de sua validade, com exceção dos que se destinam a fins judiciais, que terão prazo indeterminado. Parágrafo Oitavo. A Sociedade 
poderá outorgar procuração para a realização de incorporações imobiliárias, nos termos do que dispõe o §1º, da alínea “b”, do artigo 31 
da Lei nº 4.591/64. Parágrafo Nono. Os procuradores constituídos para a representação da Sociedade em juízo e perante repartições 
públicas, inclusive Delegacias da Receita Federal, Juntas Comerciais, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda, Autarquias, Correios 
e Telégrafos, poderão agir isoladamente, desde que assim autorizados expressamente pelos respectivos instrumentos de mandato, os de-
mais atos deverão ser assinados em conjunto por dois procuradores. Parágrafo Décimo. Ao administrador competirá, ainda, sem prejuízo 
de outras atribuições mencionadas no presente contrato, presidir as reuniões e/ou assembleias de sócios e as reuniões da Diretoria, 
cumprindo-lhe também, escolher um dos presentes para secretariar os trabalhos. Cláusula VII - Das Deliberações Sociais: As deliber-
ações sociais serão tomadas em reunião de sócios e dependerão da aprovação de ¾ do capital social. As reuniões serão convocadas e 
instaladas como previsto em lei. Cláusula VIII - Dos Negócios Estranhos ao Objeto Social: São expressamente vedados, sendo nulos e 
inoperantes com relação à Sociedade, os atos de quaisquer dos administradores, procuradores ou funcionários, que a envolverem em 
obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, em favor de terceiros, tais como concessão de fianças, avais, 
aceites, cauções ou endossos de favor e delegação de cargos ou funções, sob pena de nulidade em relação à Sociedade e de sujeição às 
sanções legais cabíveis, inclusive respondendo com seus bens pelas obrigações decorrentes. Cláusula IX - Do Exercício Social, Balanço 
e Resultados: O exercício social coincide com o ano civil, levantando-se, em 31 de dezembro de cada ano, o balanço geral e a demon-
stração de resultados do exercício, com observância das prescrições legais. Feitos os necessários ajustes, os resultados apurados terão a 
destinação que lhes for dada pelos sócios. Parágrafo Primeiro. Fica autorizado, desde já, o levantamento de balanços intermediários, para 
eventual distribuição de lucros, ainda que não encerrado o exercício social. Parágrafo Segundo. A aprovação, sem reserva, do balanço 
patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração. Cláu-
sula X - Da Extinção, Dissolução ou Liquidação: A Sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nas hipóteses previstas em Lei, 
estabelecendo as sócias, a forma de liquidação, nomeando o liquidante e fixando sua remuneração. Parágrafo Único: Em caso de dis-
solução da Sociedade, o patrimônio social será destinado ao pagamento dos encargos sociais, dividindo-se o saldo porventura existente 
entre as sócias, na proporção da respectiva participação no capital social. Cláusula XI - Do Conselho Fiscal: A Sociedade não terá Con-
selho Fiscal. Cláusula XII - Das Disposições Gerais: O presente contrato social é reformável no todo, ou em parte, inclusive no que diz 
respeito à administração da Sociedade, em virtude de decisão aprovada por ¾ das sócias, nos termos do que dispõe a Cláusula VII acima. 
Parágrafo Único. Este Instrumento e o negócio jurídico são regidos pela lei brasileira, elegendo-se, com exclusividade, como competente, 
o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma para os devidos efeitos legais. São Paulo/SP, 18 de maio de 2021. Sócios: Serveng Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. - Thadeu Luciano Marcondes Penido - sócio; Thadeu Luciano Marcondes Penido - sócio e administrador; Pecuária 
Serramar EIRELI. - Thadeu Luciano Marcondes Penido - sócio.

MNLT Soluções de Pagamentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.592.831/0001-89 - NIRE 35.3.0038441-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Julho de 2021
Data, Hora e Local: Em 01 de julho de 2021, às 09h00, na sede da MNLT Soluções de Pagamentos S.A., com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 308, 10º andar, conjunto 103, Torre A, Vila Olímpia, CEP 04551-010 
(“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação e publicação de anúncios e, 
observância de prazos, face à presença da única acionista representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e de acordo com o disposto no artigo 
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), qual seja:  
Stone Pagamentos S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Fidêncio Ramos nº 308, Torre A, conjunto 102, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.501.555/0001-57,  
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social pelos seguintes diretores: (a) Marcelo Bastianello Baldin, brasileiro,  
casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 32.901.222-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 226.377.428-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (b) Vinícius do Nascimento Carrasco, 
brasileiro, em regime de união estável, economista, portador da carteira de identidade RG nº 24571275-7 DETRAN/RJ, inscrito no  
CPF/ME sob o nº 803.662.280-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Sem prejuízo do 
disposto acima, a Lista de Presença de Acionistas presentes está no Anexo I ao presente instrumento. Composição da Mesa: Marcelo 
Bastianello Baldin (Presidente); e Vinícius do Nascimento Carrasco (Secretário). Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital 
social da Companhia, no montante total de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), por considerá-lo excessivo ao objeto social 
da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia será lavrada 
em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 
1º, da Lei das Sociedades por Ações. Informou, ainda, que os documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as 
matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pelo Secretário da 
Assembleia. Na sequência, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a única acionista da Companhia deliberou, 
sem ressalvas: (i) aprovar a redução do capital social da Companhia, no montante total de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de 
reais), sem o cancelamento de ações, por considerá-lo excessivo ao objeto social da Companhia, nos termos do disposto no Artigo 173 
da Lei das Sociedades por Ações. O capital social reduzido será restituído à Stone Pagamentos S.A., em moeda corrente nacional, 
após o decurso do prazo descrito abaixo; (ii) nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, outorgar aos credores da 
Companhia o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente ata para eventuais oposições. Após o decurso do referido 
prazo, caso não haja nenhuma manifestação de oposição dos credores, o capital social da Companhia, que anteriormente era de  
R$ 2.024.655.484,00 (dois bilhões, vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais) 
dividido em: (a) 2.260.490.292 (dois bilhões duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentas e noventa e duas) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (b) 10 (dez) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, 
passará a ser de R$ 1.324.655.484,00 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos 
e oitenta e quatro reais), dividido em (a) 2.260.490.292 (dois bilhões duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentas 
e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (b) 10 (dez) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal 
e sem direito a voto; (iii) em virtude das deliberações aprovadas na presente Assembleia, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de  
R$ 1.324.655.484,00 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro 
reais) dividido em: (i) 2.260.490.292 (dois bilhões duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentas e noventa e duas) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 (dez) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto. 
§ 1º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais da Companhia (as “Assembleias Gerais”).  
§ 2º. As ações são indivisíveis e não poderão, de forma direta ou indireta, ser cedidas, alienadas, transferidas ou dadas em garantias a 
terceiros, salvo se observados os procedimentos estabelecidos nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia.  
§ 3º. Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações emitidas pela Companhia, na proporção das ações que possuírem. 
§ 4º. Todas as despesas com desdobramento ou substituição de títulos representativos de ações, se emitidos pela Companhia por 
solicitação de acionista, correrão por conta deste.” (iv) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar 
com a redação do Anexo II desta ata; e (v) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar 
as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada, lida e aprovada por todos os presentes. A presente assembleia foi realizada a distância com a coleta das assinaturas da única 
acionista por meio da plataforma D4Sign, credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Os membros 
da Mesa e a única acionista reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, 
autenticidade, integridade, validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta ata não obsta ou 
prejudica sua exequibilidade. Esta assembleia geral produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda  
que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.  
São Paulo/SP, 01 de julho de 2021. Mesa: Marcelo Bastianello Baldin - Presidente; Vinícius do Nascimento Carrasco - Secretário. 
Acionista: Stone Pagamentos S.A. - Por Marcelo Bastianello Baldin e Vinícius do Nascimento Carrasco.

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do Consorcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale 
do Ribeira e Litoral Sul – Consaúde, 
CNPJ.57.740.490/0001-80, no uso de 
suas atribuições legais, diante dos 
elementos de instrução dos autos 
homologa a adjudicação Proferida 
pelo Pregoeiro no Processo nº 066/2021 
– Pregão Presencial nº 025/2021 que 
objetiva o Registro de Preços de 
Suprimentos de Informática para o setor 
de TI do Hospital Regional “Dr.Leopoldo 
Bevilacqua” – HRLB/CONSAUDE, pelo 
critério de menor preço as Empresas: 
Regis Paper Comercial Ltda Cnpj/
Cpf: 12440331000121 Itens 12 E 13; 
Acsma Comercio Ltda-Me CNPJ/CPF: 
04001695000187 os itens 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15 e 16.  O (a)  
Responsável legal da referida Empresa  
fi ca  convocado (a)  a comparecer ao  
Serviço de Suprimento do Consaúde 
para  assinatura da Ata de Registro de 
Preços, no prazo de 05 (cinco) dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 017/2021

PROCESSO Nº 028/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Encontra-se aberta no 
Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância 
de Cananéia- SP, o EDITAL nº 
017/2021, referente a TOMADA 
PREÇOS nº 003/2021, PROCESSO 
nº 028/2021, do tipo menor preço, 
pelo regime de empreitada 
global, que trata da escolha da 
proposta mais vantajosa, por 
preço, para a Contratação de 
empresa especializada em serviços 
de engenharia para execução 
de obras de drenagem (parte 1) 
da Rua Francisco Assis Paiva, em 
Cananéia -SP, conforme projetos 
e plano de trabalho do contrato 
Fehidro  nº 049/2020, celebrado 
entre a Prefeitura Municipal 
da Estância de Cananéia e a 
Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo.
Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I - Habilitação” até as 
16h00m do dia 20/07/2021 (Para em-
presas não cadastradas).
Recebimento dos envelopes dia 
23/07/2021 – 09h00min (Para empre-
sas cadastradas).
Abertura dos envelopes dia 23/07/2021 
será às 09h15m.
O edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
Avenida Independência, nº 374, 
Rocio, Cananéia- SP, de segunda 
à sexta-feira, nos horários das 
08:00h às 12:00h e das 13:30h 
às 17:30h. Outras informações 
ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 
3851-5100 ou no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações, 
desta Prefeitura Municipal, no 
mesmo endereço e horário. 
O Departamento Municipal 
de Compras e Licitações não 
se responsabilizará pela falta 
de informações relativas ao 
procedimento àqueles interessados 
que não confi rmarem a retirada do 
Edital.

Cananéia, 01 de julho de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DO TERMO DE RESCI-
SÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

Nº 026/2016
CONTRATO N.º 027/2016
PROCESSO N.º 027/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 
OBJETO: Contratação de empre-
sa especializada na administração e 
gerenciamento de fornecimento de 
documentos de legitimação (cartões 
vale alimentação), munidos de senha 
de acesso e uso pessoal e intransferí-
vel, onde a transação será autorizada 
mediante uso de senha pessoal para 
aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais (hiper-
mercados, supermercados, armazéns, 
mercearias, açougues, peixarias, horti-
mercados, comércio de laticínios e/ ou 
frios, padarias e similares), destinado 
por estimativa a aproximadamente 606 
servidores da Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia, conforme espe-
cifi cações descritas no edital de licita-
ções. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA. 
CONTRATADA: VS CARD ADMINIS-
TRADORA DE CARTÕES LTDA. 
Este procedimento tem como base le-
gal os artigos 77, 78, incisos I c/c 79, 
inc. I da Lei Federal no. 8.666/93 e no 
artigo 476, do Código Civil Brasileiro, 
bem como a cláusula 10.1, do Contrato 
nº 027/2016, de 19 de julho d e 2016. 
O Presente Termo de Rescisão será 
publicado na forma resumida, através 
de Extrato, em veículo de divulgação 
do Município e jornal de grande circu-
lação (D.O.E).

Cananéia, 05 de julho de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2021

EDITAL N° 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/MEI/EPP 

O Município de Pariquera-Açu/SP, por 
intermédio da Prefeitura Municipal, torna 
público, para conhecimento dos interessados, 
que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, reunir-
se-ão no dia, hora e local designados neste 
Edital, onde realizará certame licitatório, 
na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto 
é “AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, MAQUINA 
PLASTIFICADORA, MAQUINA DE ENCADERNAR, 
FRAGMENTADORA DE PAPEL EM ATENDIMENTO 
AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO”, em 
conforme solicitação dos Departamentos de 
Educação pelo período de 06 (seis) meses, 
subordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas por meio 
eletrônico: a partir das 09h00min do 
dia 06/07/2021 até as 08h59min do dia 
20/07/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min 
do dia 20/07/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 20/07/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.
org.br
Valor estimado desta licitação: R$ 78.990,00
Fonte de Recursos: Estadual
Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Pariquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.
pariqueraacu.sp.gov.br OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Licitação - 
situado na Rua XV de novembro, 686 - Centro 
- Pariquera-Açu/SP - Centro, portando CD-ROM 
ou pen drive, ou ainda, solicitado através do 
e-mail<licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br> e ainda 
junto à plataforma eletrônica de licitação da Bolsa 
de Licitações do Brasil: www.bll.org.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, 05 de julho de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 

SRP
PROCESSO  Nº 010/2021

EDITAL Nº 004/2021
Referente: “Aquisição de asfalto 
CBUQ – usinado a quente para 
aplicação a frio; massa asfáltica 
reciclada 100% - a frio, oriundo de 
fresa asfáltica tipo CBUQ; emulsão 
asfáltica RR2C – TB 200L; e concreto 
pronto – 20 kg” – Conforme 
especifi cações técnicas do Termo 
de referência - Anexo I, pelo 
período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CANANÉIA/SP
CONTRATADA: ULTRACOM 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
007/2021
VALOR DO EVENTUAL 
FORNECIMENTO DO REGISTRO DE 
PREÇOS: 
001 ASFALTO CBUQ -   usinado a 
quente para aplicação a frio. saco 
com 25 kg – R$28,50/ saco; 002 
Massa asfáltica reciclada 100% - 
a frio, oriundo de fresa asfáltica 
tipo CBUQ. – R$ 615,00/TON.; 003 
Emulsão asfáltica RR2C - TB 200L R$ 
1.600,00/TB.; 004 Concreto pronto 
SC20 kg  R$ 24,00.
Código do Recurso e fonte: 
Unidade Orçamentária: 02.35.01 
– Secretaria de Obras, Serviços e 
Trânsito 
Função/ Subfunção: .15.452 – Servi-
ços Urbanos 
Programa: 0105 – Gestão de Servi-
ços Urbanos e Rurais
Ação: 2107 – Manutenção dos Ser-
viços Urbanos e Rurais
Categoria Econômica 3.3.90.30 – 
Material de Consumo
Fichas 118 e 119
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) me-
ses.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021.

Cananéia, 05 de julho de 2021.
Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A MHW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. por meio de seu presidente, convoca 
todos os sócios e acionistas, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 15 de julho de 2021, na Rua Ministro Gabriel De Rezende Passos, 479, 10º An-
dar, Indianópolis, São Paulo, às 10h00 em primeira chamada com a presença de acionistas que 
representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto, ou, às 11h00 em segunda 
chamada com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Delibera-
ção e aprovação da  redução do capital social; b) Apresentação e aprovação da prestação de 
contas dos anos de 2019 e 2020.

MHW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
ARTHUR MASI UZUM - Presidente

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000235-17.2021.8.26.0006 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LAIONARA SANTOS 
NUNES, Brasileira, RG 48.048.160-X, CPF 405.779.658-40, que por este Juízo foi instaurado 
Incidente de Cumprimento de sentença, movida por AMC – Serviços Educacionais LTDA, na 
ação nº 1003001-65.2017.8.26.0006 – Monitória, tendo a Sentença, transitada em julgado em 
22/01/2020, julgado IMPROCEDENTES os embargos monitórios e constituído o título judicial. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado, nos termos do art. 513, 
§2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 25.458,25 (valor em 31/12/2020), sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e 
parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDA que, independentemente de nova intimação, terá o 
prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua impugnação. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama 
de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.324.951 o requerimento feito pelo BANCO DO 
BRASIL S/A.., CNPJ/MF nº 00.000.000/0717-06, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação 
dos devedores fiduciantes, MICHEL HADDAD, RG nº 9.440.390-SSP/SP, CPF/MF nº 074.290.958-10, em-
presário e SONIA REGINA STEFANELLI GUERREIRO HADDAD RG n° 12.660.465-SSP/SP,  CPF/MF n° 
026.816.348-06, do lar, ambos brasileiros, casados, os quais se encontram em local incerto e não sabido, 
conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam intimados a compa-
recer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, 
pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento 
das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 05 de julho de 2021, 
o valor de R$219.241,48 (Duzentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 2.898, referente ao Prédio situado na Rua Leningrado, nº 250, 32º 
Subdistrito – Capela do Socorro; sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas 
com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas com a publicação deste Edital. 
Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que, no dia imediatamente posterior ao da última 
publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados e terão o prazo de quinze dias 
para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário 
será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da 
Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o 
presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 05 
de julho de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

Citação, Prazo 20 dias, Processo n° 1112558-98.2014.8.26.0100. O Dr. CELSO LOURENÇO MORGADO, Juiz de 
Direito da 39ª Vara Cível da Capital. Faz Saber a Raro Comércio de Veículos Ltda CNPJ 58.043.050/0001-36 e 
Gabriela Vieira de Almeida CPF 048.323.047-20, que Mister Car Rent A Car Locadora de Autos Ltda, lhes ajuizou 
Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 11.639,95 (09/2015), relativo à reparação de danos em veículo e lucros 
cessantes, conforme descrito na inicial. Estando os réus em lugar ignorado foi deferida a citação por edital, para que 
no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem a ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Não 
sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial.

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 

circulação.

EDITAIS  BALANÇOS 
ATAS  COMUNICADOS

AVISOS

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0002017-08.2020.8.26.0002. O Dr. Fabricio 
Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a 
Pastore, David Engenharia e Empreendimentos Imobiliários (CNPJ: 53.008.132/0001-26) na 
pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Cobrança, ora em fase de 
cumprimento de sentença, ajuizada por Condomínio Edifício dos Limantos procedeu-se a penhora 
sobre: Apartamento nº 21, do tipo “A”, localizado no 2º andar do Edifício dos Limantos, situado à 
Rua Wilson Vallin, nº 83 e Rua Osmar Fregona, no Jardim Olinda, 29º Subdistrito Santo Amaro, 
Matrícula 261.232 no 11º CRI/SP, o qual foi nomeado depositário Pastore, David Engenharia e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a 
intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente, 
afixado e publicado. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 06 E 07/07/2021 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL. JUIZA DE DIREITO Mario Massanori Fujita. ESCRIVÃ 
JUDICIAL VALESCA BACIEGA EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001727-36.2020.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Vicente Braz Francisco Som e Acessórios ME (CNPJ 10.350.798/0001-55), na 
pessoa de seu representante legal, Vicente Braz Francisco (CPF 135.370.508-01), que a Ação de 
Cobrança, de Procedimento Comum ajuizada por Banco Bradesco S/A foi julgada procedente, 
condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 95.673,18 (07/2020). Encontrando-se o feito em 
fase de cumprimento de sentença e estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito 
atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de 
honorários advocatícios. Ficam cientes, ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 1 de julho de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 06 E 07/07/2021 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066198-69.2018.8.26.0002 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Davi Nogueira Santana (CPF: 
316.717.778-08), que Paulo Sergio Tessari Pereira lhe ajuizou Ação de Execução da quantia de R$ 
12.640,14 (12/2018), representada pelo Contrato de Locação do Conjunto Comercial sito a Rua 
Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, nº100 loja 01 SP. Estando o executado em lugar ignorado, 
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios. Caso o executado efetue o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, OU em 15 dias, 
embargue OU reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor 
em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá requerer 
autorização do Juízo para pagar o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e 
acrescidas de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertido que será nomeado curador especial 
em caso de revelia nos termos da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 05 E 06/07/2021 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004976-
97.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Banque Libanaise Pour Le Commerce - rep. Luiz Cassio dos Santos Werneck, ANTONIO 
DANTAS DIOGENES, LAURICEIA MARIA DA CRUZ DIOGENES, SERGIO SANTOS, DELMA, 
ANTONIO ROSA DE AMORIM, TERESINHA SOARES, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Berto José Candido da 
Silva e Angela Fernandes Candido da Silva ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Escorpião, 317, Cidade Satélite Santa Barbara, 
CEP: 08330-570, São Paulo-SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Hortus Comércio de Alimentos S.A. - CNPJ nº 09.000.493/0002-15 - NIRE 35.300.497.597
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

a ser Realizada, em 13 de Julho de 2021, às 16 Horas
Hortus Comércio de Alimentos S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 
6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária 
(“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 13 de julho de 2021, às 16h00, de forma digital, por meio 
do link do aplicativo de videoconferência Zoom, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei nº 
14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI nº 81/2020”), para examinar, discutir e votar sobre a 
seguinte ordem do dia: (i) a aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; e (ii) autorizar a adminis-
tração da Companhia para tomar todas as providências necessárias para efetivar o quanto deliberado na presente Assem-
bleia. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deve-
rão apresentar à Companhia, aos cuidados da Sra. Rosana Lima Zanini (Jurídico) – rosana.zanini@marche.com.br, com no 
mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; (b) atos so-
cietários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme apli-
cável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devida-
mente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador 
que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro 
represente acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia 
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o represen-
tante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à ges-
tora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 
competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há 
menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no artigo 654, §§ 1º e 2º 
da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualifi cação com-
pleta do outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, con-
tendo o reconhecimento da fi rma do outorgante. As pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia somente pode-
rão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, con-
soante previsto no artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas 
na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como serão disponibili-
zados por meio de mensagem eletrônica (e-mail) a ser enviada aos acionistas juntamente com o presente edital.

São Paulo/SP, 1º de julho de 2021.
Bernardo José de Ouro Preto Santos - Conselheiro

Victor do Nascimento Leal Junior - Conselheiro

Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia 
CNPJ/ME nº 48.540.421/0001-31 - NIRE 35.300.027.388  |  Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2021 

1. Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2021, às 15:30hs, na sede social da Companhia localizada na Rua 
Deputado Vicente Penido, nº 255, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02064-120. 2. Convocação e Presença: Presente a 
acionista titular de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença 
de Acionistas, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Publicações: As demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram publicadas nas edições do dia 27 de março de 2021 do Diário Oficial Empresarial do 
Estado de São Paulo e do Jornal Gazeta do Estado de São Paulo, nas páginas 115 a 117 e A8, respectivamente. 4. Composição da Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido, que convidou a mim, Melissa Sualdini Ferrari de Melo, para 
secretariá-la. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar o relatório 
anual da administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a autorização à 
Diretoria da Companhia a outorgar e assinar todos os documentos necessários à aprovação deliberada acima. 6. Deliberações Tomadas 
por Unanimidade de Votos: Instalada a Assembleia, os acionistas deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
o quanto segue: 6.1. Aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário das deliberações, nos termos do art. 130, §1º da 
Lei nº 6.404/76; 6.2. Aprovar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicadas nas edições do dia 27 de março de 2021 do Diário Oficial Empresarial do Estado 
de São Paulo e do Jornal Gazeta do Estado de São Paulo, nas páginas 115 a 117 e A8, respectivamente. 6.2.1. Aprovar a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social da Sociedade encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor 
total de R$25.295.939,73 (vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) 
à conta de prejuízos acumulados da Companhia, para fins de compensação de parte dos prejuízos acumulados da Companhia; 6.2.2. 
Consignar que com a compensação de parte dos prejuízos acumulados da Companhia, não haverá distribuição de lucro aos acionistas. 6.3. 
Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas 
pelos acionistas da Companhia nesta assembleia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual 
se lavrou a presente ata, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Thadeu Luciano Marcondes Penido 
(Presidente da Mesa); Melissa Sualdini Ferrari de Melo (Secretária). Acionistas presentes: Soares Penido Participações e Empreendimento 
S.A. (representada por Thadeu Luciano Marcondes Penido) e Thadeu Luciano Marcondes Penido. Certidão: A presente cópia é fiel da ata 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de abril de 2021. Thadeu Luciano Marcondes Penido - Presidente da Mesa; Melissa Sualdini 
Ferrari de Melo - Secretária. JUCESP nº 230.906/21-7 em 18/5/21. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Serveng Cairo Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF nº 18.383.999/0001-60 - NIRE 35227631462

6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social (Retificação e Ratificação da 4ª e 5ª Alterações do Contrato Social)
Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas: Serveng Desenvolvimento Imobiliário Ltda., com sede social na 
Rua Deputado Vicente Penido, 3º andar, 255, São Paulo, SP, CEP 02064-120, inscrita no CNPJ sob o nº 12.998.272/0001-01, com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, NIRE 35.224.890.548, neste ato representada por seu Administrador 
Thadeu Luciano Marcondes Penido, adiante qualificado; Thadeu Luciano Marcondes Penido, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 3.837.244-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.249.538-07, residente e domiciliado em São 
Paulo, Capital, com escritório à Rua Deputado Vicente Penido, nº 255, 7º andar, Bairro Vila Maria, CEP: 02064-120, São Paulo-SP; e 
Pecuária Serramar Eireli, anteriormente denominada Pecuária Serramar Ltda. com sede na Rua Deputado Vicente Penido, 255, 7º Andar, 
Bairro Vila Maria, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 02064-120, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.938.233/0001-28 e com 
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 3560211336-8 e representada por seu administrador Thadeu Luciano Marcondes 
Penido, já qualificado. Únicos sócios da Serveng Cairo Empreendimento Imobiliário Ltda. sociedade empresária limitada, com sede 
social localizada na Rua Deputado Vicente Penido, 255, 3º andar, Conjunto 10-A, Bairro Vila Maria, São Paulo, SP, CEP 02064-120, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 18.383.999/0001-60, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.227.631.462 (“Sociedade”), têm entre si, justa e contratada a presente alteração e consolidação con-
tratual, nos seguintes termos e condições: I. Retificação e Ratificação da 4ª Alteração do Contrato Social: 1.1. Nos termos da 4ª Alter-
ação e Consolidação do Contrato Social da Sociedade, celebrada em 10/11/2017 e registrada na JUCESP sob o nº 52.324/18-7, em sessão 
de 24/01/2018 (“4ª Alteração”), foi deliberado o aumento do capital da Sociedade em R$ 42.787.152,00 (quarenta e dois milhões, sete-
centos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e dois reais), por meio da conferência, pela Sócia Pecuária Serramar Ltda. (atual Pecuária 
Serramar Eireli), dos bens imóveis denominados naquele instrumento como “Matriz Vila Maria” e “Filial Brasília, Distrito Federal”, pas-
sando o capital social de R$ 1.324.000,00 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil reais), representados por 1.324.000 (um milhão, 
trezentas e vinte e quatro mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real), para R$ 44.111.152,00 (quarenta e quatro milhões, cento 
e onze mil, cento e cinquenta e dois reais), representados por 44.111.152 (quarenta e quatro milhões, cento e onze mil, cento e cinquenta 
e duas) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real). 1.2. Consignam os Sócios que, do valor total atribuído aos conjuntos de imóveis 
denominados “Matriz Vila Maria” e “Filial Brasília, Distrito Federal” para fins da integralização supramencionada, identificado no Anexo I à 
4ª Alteração, (i) R$ 33.053.768,00 (trinta e três milhões, cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais) referia-se ao conjunto de 
imóveis denominado “Matriz Vila Maria”; e (ii) R$ 9.733.384,00 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais) referiam-se ao conjunto de imóveis denominado “Filial Brasília, Distrito Federal”. 1.3. Contudo, esclarecem os Sócios que, em razão 
de questões burocráticas relativas à cadeia dominial do conjunto de imóveis denominado “Matriz Vila Maria”, a transferência da proprie-
dade de referido imóvel para a Sociedade não foi realizada e, em razão disso, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar o aumento do 
capital social que constou da 4ª Alteração, que passa a vigorar conforme a Consolidação Contratual. 1.4. Consequentemente, os Sócios 
decidem, por unanimidade, retificar o Capítulo I da 4ª Alteração, que passa a vigorar conforme a Consolidação Contratual. 1.5. Em decor-
rência do disposto no item 1.4 acima, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar o caput Cláusula V do Contrato Social da Sociedade 
que constou do texto consolidado do Contrato Social na 4ª Alteração, que passa a vigorar conforme a Consolidação Contratual. 1.6. Con-
signam os Sócios que, uma vez que a propriedade o conjunto de imóveis denominado “Matriz Vila Maria” não foi transferido à Sociedade, 
conforme esclarecido no item 1.3 acima, as retificações ora realizadas na 4ª Alteração possuem efetiva natureza de retificação, e não 
possuem natureza de redução do capital social da Sociedade. 1.7. Ficam desde já ratificados todos os demais termos e condições estabel-
ecidos na 4ª Alteração que não tenham sido expressamente retificados por este instrumento. II. Retificação e Ratificação da 5ª Alteração 
do Contrato Social: 2.1. Em decorrência da retificação da 4ª Alteração, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar a 5ª Alteração e 
Consolidação do Contrato Social da Sociedade, celebrada em 27/12/2017 e registrada na JUCESP sob o nº 80.046/18-6, em sessão de 
08/02/2018 (“5ª Alteração”), de acordo com os termos seguintes. 2.2. Fica retificado o Capítulo I da 5ª Alteração, que passa a vigorar 
conforme a Consolidação Contratual. 2.3. Em decorrência do disposto no item 2.2 acima, os Sócios decidem, por unanimidade, retificar o 
caput Cláusula V do Contrato Social da Sociedade que constou do texto consolidado do Contrato Social na 5ª Alteração, que passa a vig-
orar conforme a Consolidação Contratual. 2.4. Consignam os Sócios que, uma vez que as retificações realizadas na 5ª Alteração decorrem 
das retificações realizadas na 4ª Alteração (observando-se o disposto nos itens 1.3 e 1.6 acima), as retificações realizadas na 5ª Alteração 
possuem efetiva natureza de retificação, e não possuem natureza de redução do capital social da Sociedade. 2.5. Ficam desde já ratifica-
dos todos os demais termos e condições estabelecidos na 5ª Alteração que não tenham sido expressamente retificados por este instru-
mento. III. Consolidação Contratual: 3.1. Após as retificações objeto dos capítulos I e II acima, resolvem os Sócios consolidar o Contrato 
Social da Sociedade, nos termos seguintes: Consolidação Contratual: Cláusula I - Da Denominação Social: A Serveng Cairo Empreendi-
mento Imobiliário Ltda. é uma Sociedade empresária, sob o tipo de Sociedade limitada, regida pelo disposto nos artigos 1052 e seguintes 
do Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 10.406/02 e supletivamente pelas normas aplicáveis às Sociedades Anônimas. 
Cláusula II - Da Sede e Foro: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Vicente Penido, 
255, 3º andar, Conjunto 10-A, Vila Maria, São Paulo, SP, CEP 02064-120, podendo abrir e extinguir filiais, agências, depósitos ou es-
critórios em qualquer parte do território nacional e do exterior. Cláusula III - Do Objeto Social: A Sociedade tem por objeto a incorporação 
imobiliária, compra e venda de imóveis próprios (construídos ou adquiridos para revenda), desmembramento e loteamento de terrenos e 
construção de imóveis destinados à venda. Cláusula IV - Da Duração: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Cláusula V - Do 
Capital Social e das Quotas: Artigo 5º. O capital social é de R$ 14.158.569,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhen-
tos e sessenta e nove reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens imóveis, dividido em 14.158.569 (quatorze 
milhões, cento e cinquenta e oito mil, quinhentas e sessenta e nove) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), assim distribuí-
das entre os sócios: Sócio: Serveng Desenvolvimento Imobiliário Ltda., Quotas: 1.323.999, R$ 1.323.999,00; Sócio: Pecuária Serramar 
EIRELI, Quotas: 12.834.569, R$ 12.834.569,00; Sócio: Thadeu Luciano Marcondes Penido, Quotas: 1, R$ 1,00; Total: Quotas: 
14.158.569, R$ 14.158.569,00. Parágrafo Primeiro: Nos termos do disposto no artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade 
de cada sócia é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todas as sócias respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. Parágrafo Segundo: A cada quota corresponderá um voto nas reuniões de sócias, respeitado o disposto na Cláusula VII deste 
contrato. Cláusula VI - Da Administração: A Sociedade será conduzida por um administrador nomeado pela Sociedade por prazo indeter-
minado, como segue: • Administrador: Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 3.837.244-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 006.249.538-07, com escritório à Rua Dep. Vicente Penido, nº 255, 7º 
andar, Bairro Vila Maria, CEP: 02064-120, São Paulo, SP. Parágrafo Primeiro. O Administrador declara que não está incurso em nenhum 
crime previsto em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e que tampouco foi condenado  a pena que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos, nem por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a eco-
nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé 
pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Parágrafo Segundo. O mandato do administrador poderá cessar 
por renúncia ou destituição por vontade dos sócios, obedecidos os quoruns específicos. Parágrafo Terceiro. No caso de renúncia do ad-
ministrador, esta apenas se tornará eficaz perante a Sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após 
a sua averbação no competente registro. Parágrafo Quarto. O administrador eleito está dispensado de prestar caução ou quaisquer outras 
garantias em razão de seus atos de administração, no exercício de seu cargo. Parágrafo Quinto. Compete ao administrador nomeado pela 
Sociedade: a) os mais amplos poderes de administração e representação, observados os limites e preceitos de lei e deste contrato, po-
dendo, inclusive, transigir, desistir, confessar, receber citação, compromissar, receber e dar quitação e praticar todo e qualquer ato, mesmo 
aqueles para os quais sejam necessários poderes expressos e especiais; b) elaborar os planos de desenvolvimento da Sociedade, os regu-
lamentos internos dos seus serviços e decidir sobre a orientação administrativa dos negócios; c) representar a Sociedade, em juízo ou fora 
dele, e nas suas relações com terceiros, ativa e passivamente; d) nomear procuradores, por instrumento público ou particular, em nome 
da Sociedade e nos limites de suas atribuições, especificando no instrumento de mandato os atos que poderão praticar; e) representar a 
Sociedade, com plenos e gerais poderes, perante os ministérios, repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, socie-
dades de economia mista e Forças Armadas; f) representar a Sociedade junto a Bancos em geral, podendo movimentar livremente contas 
de qualquer natureza, contrair financiamentos, firmar contratos, assinar propostas, orçamentos, efetuar operações do câmbio, assumindo 
encargos ou obrigações, pela forma e nas condições que as operações exigirem, assinar cheques, letras de câmbio, notas promissórias, 
termos de responsabilidade, ordens de pagamento, emitir, descontar, caucionar, acertar e endossar duplicatas, depositar e levantar im-
portâncias em dinheiro, assinar recibos, cartas e demais documentos que se fizerem necessários; g) comprar, vender, hipotecar, ou de 
qualquer forma onerar bens móveis e imóveis da Sociedade, assinar compromissos públicos ou particulares, concordar com avaliações, 
assinar contratos, escrituras definitivas ou de compromisso, inclusive de retificação e ratificação, descrever bens e estipular cláusulas e 
condições destinadas aqueles fins. Parágrafo Sexto: Compete ao administrador nomeado ou aos procuradores especialmente nomeados 
por ele, a representação ativa e passiva da Sociedade e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento, exceto dos atos regulados 
de forma especial por este contrato. Parágrafo Sétimo. As procurações outorgadas pelo administrador deverão conter os limites de suas 
atribuições e poderes, especificando no instrumento os atos e operações que os procuradores poderão praticar, contendo no mandato o 
prazo de sua validade, com exceção dos que se destinam a fins judiciais, que terão prazo indeterminado. Parágrafo Oitavo. A Sociedade 
poderá outorgar procuração para a realização de incorporações imobiliárias, nos termos do que dispõe o §1º, da alínea “b”, do artigo 31 
da Lei nº 4.591/64. Parágrafo Nono. Os procuradores constituídos para a representação da Sociedade em juízo e perante repartições 
públicas, inclusive Delegacias da Receita Federal, Juntas Comerciais, Prefeituras Municipais, Secretaria da Fazenda, Autarquias, Correios 
e Telégrafos, poderão agir isoladamente, desde que assim autorizados expressamente pelos respectivos instrumentos de mandato, os de-
mais atos deverão ser assinados em conjunto por dois procuradores. Parágrafo Décimo. Ao administrador competirá, ainda, sem prejuízo 
de outras atribuições mencionadas no presente contrato, presidir as reuniões e/ou assembleias de sócios e as reuniões da Diretoria, 
cumprindo-lhe também, escolher um dos presentes para secretariar os trabalhos. Cláusula VII - Das Deliberações Sociais: As deliber-
ações sociais serão tomadas em reunião de sócios e dependerão da aprovação de ¾ do capital social. As reuniões serão convocadas e 
instaladas como previsto em lei. Cláusula VIII - Dos Negócios Estranhos ao Objeto Social: São expressamente vedados, sendo nulos e 
inoperantes com relação à Sociedade, os atos de quaisquer dos administradores, procuradores ou funcionários, que a envolverem em 
obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, em favor de terceiros, tais como concessão de fianças, avais, 
aceites, cauções ou endossos de favor e delegação de cargos ou funções, sob pena de nulidade em relação à Sociedade e de sujeição às 
sanções legais cabíveis, inclusive respondendo com seus bens pelas obrigações decorrentes. Cláusula IX - Do Exercício Social, Balanço 
e Resultados: O exercício social coincide com o ano civil, levantando-se, em 31 de dezembro de cada ano, o balanço geral e a demon-
stração de resultados do exercício, com observância das prescrições legais. Feitos os necessários ajustes, os resultados apurados terão a 
destinação que lhes for dada pelos sócios. Parágrafo Primeiro. Fica autorizado, desde já, o levantamento de balanços intermediários, para 
eventual distribuição de lucros, ainda que não encerrado o exercício social. Parágrafo Segundo. A aprovação, sem reserva, do balanço 
patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração. Cláu-
sula X - Da Extinção, Dissolução ou Liquidação: A Sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nas hipóteses previstas em Lei, 
estabelecendo as sócias, a forma de liquidação, nomeando o liquidante e fixando sua remuneração. Parágrafo Único: Em caso de dis-
solução da Sociedade, o patrimônio social será destinado ao pagamento dos encargos sociais, dividindo-se o saldo porventura existente 
entre as sócias, na proporção da respectiva participação no capital social. Cláusula XI - Do Conselho Fiscal: A Sociedade não terá Con-
selho Fiscal. Cláusula XII - Das Disposições Gerais: O presente contrato social é reformável no todo, ou em parte, inclusive no que diz 
respeito à administração da Sociedade, em virtude de decisão aprovada por ¾ das sócias, nos termos do que dispõe a Cláusula VII acima. 
Parágrafo Único. Este Instrumento e o negócio jurídico são regidos pela lei brasileira, elegendo-se, com exclusividade, como competente, 
o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma para os devidos efeitos legais. São Paulo/SP, 18 de maio de 2021. Sócios: Serveng Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. - Thadeu Luciano Marcondes Penido - sócio; Thadeu Luciano Marcondes Penido - sócio e administrador; Pecuária 
Serramar EIRELI. - Thadeu Luciano Marcondes Penido - sócio.

MNLT Soluções de Pagamentos S.A.
CNPJ/ME nº 12.592.831/0001-89 - NIRE 35.3.0038441-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Julho de 2021
Data, Hora e Local: Em 01 de julho de 2021, às 09h00, na sede da MNLT Soluções de Pagamentos S.A., com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 308, 10º andar, conjunto 103, Torre A, Vila Olímpia, CEP 04551-010 
(“Companhia”). Convocação e Presença: Dispensadas e sanadas todas as formalidades de convocação e publicação de anúncios e, 
observância de prazos, face à presença da única acionista representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e de acordo com o disposto no artigo 
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), qual seja:  
Stone Pagamentos S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Fidêncio Ramos nº 308, Torre A, conjunto 102, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.501.555/0001-57,  
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social pelos seguintes diretores: (a) Marcelo Bastianello Baldin, brasileiro,  
casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 32.901.222-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 226.377.428-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (b) Vinícius do Nascimento Carrasco, 
brasileiro, em regime de união estável, economista, portador da carteira de identidade RG nº 24571275-7 DETRAN/RJ, inscrito no  
CPF/ME sob o nº 803.662.280-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Sem prejuízo do 
disposto acima, a Lista de Presença de Acionistas presentes está no Anexo I ao presente instrumento. Composição da Mesa: Marcelo 
Bastianello Baldin (Presidente); e Vinícius do Nascimento Carrasco (Secretário). Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital 
social da Companhia, no montante total de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), por considerá-lo excessivo ao objeto social 
da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social da 
Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente assembleia será lavrada 
em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, parágrafo 
1º, da Lei das Sociedades por Ações. Informou, ainda, que os documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as 
matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pelo Secretário da 
Assembleia. Na sequência, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, a única acionista da Companhia deliberou, 
sem ressalvas: (i) aprovar a redução do capital social da Companhia, no montante total de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de 
reais), sem o cancelamento de ações, por considerá-lo excessivo ao objeto social da Companhia, nos termos do disposto no Artigo 173 
da Lei das Sociedades por Ações. O capital social reduzido será restituído à Stone Pagamentos S.A., em moeda corrente nacional, 
após o decurso do prazo descrito abaixo; (ii) nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, outorgar aos credores da 
Companhia o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação da presente ata para eventuais oposições. Após o decurso do referido 
prazo, caso não haja nenhuma manifestação de oposição dos credores, o capital social da Companhia, que anteriormente era de  
R$ 2.024.655.484,00 (dois bilhões, vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais) 
dividido em: (a) 2.260.490.292 (dois bilhões duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentas e noventa e duas) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (b) 10 (dez) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, 
passará a ser de R$ 1.324.655.484,00 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos 
e oitenta e quatro reais), dividido em (a) 2.260.490.292 (dois bilhões duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentas 
e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (b) 10 (dez) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal 
e sem direito a voto; (iii) em virtude das deliberações aprovadas na presente Assembleia, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5 - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de  
R$ 1.324.655.484,00 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro 
reais) dividido em: (i) 2.260.490.292 (dois bilhões duzentos e sessenta milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentas e noventa e duas) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 10 (dez) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto. 
§ 1º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais da Companhia (as “Assembleias Gerais”).  
§ 2º. As ações são indivisíveis e não poderão, de forma direta ou indireta, ser cedidas, alienadas, transferidas ou dadas em garantias a 
terceiros, salvo se observados os procedimentos estabelecidos nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia.  
§ 3º. Os acionistas têm preferência para a subscrição de novas ações emitidas pela Companhia, na proporção das ações que possuírem. 
§ 4º. Todas as despesas com desdobramento ou substituição de títulos representativos de ações, se emitidos pela Companhia por 
solicitação de acionista, correrão por conta deste.” (iv) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar 
com a redação do Anexo II desta ata; e (v) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para efetivar 
as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada, lida e aprovada por todos os presentes. A presente assembleia foi realizada a distância com a coleta das assinaturas da única 
acionista por meio da plataforma D4Sign, credenciada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Os membros 
da Mesa e a única acionista reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, 
autenticidade, integridade, validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta ata não obsta ou 
prejudica sua exequibilidade. Esta assembleia geral produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda  
que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.  
São Paulo/SP, 01 de julho de 2021. Mesa: Marcelo Bastianello Baldin - Presidente; Vinícius do Nascimento Carrasco - Secretário. 
Acionista: Stone Pagamentos S.A. - Por Marcelo Bastianello Baldin e Vinícius do Nascimento Carrasco.

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do Consorcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale 
do Ribeira e Litoral Sul – Consaúde, 
CNPJ.57.740.490/0001-80, no uso de 
suas atribuições legais, diante dos 
elementos de instrução dos autos 
homologa a adjudicação Proferida 
pelo Pregoeiro no Processo nº 066/2021 
– Pregão Presencial nº 025/2021 que 
objetiva o Registro de Preços de 
Suprimentos de Informática para o setor 
de TI do Hospital Regional “Dr.Leopoldo 
Bevilacqua” – HRLB/CONSAUDE, pelo 
critério de menor preço as Empresas: 
Regis Paper Comercial Ltda Cnpj/
Cpf: 12440331000121 Itens 12 E 13; 
Acsma Comercio Ltda-Me CNPJ/CPF: 
04001695000187 os itens 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15 e 16.  O (a)  
Responsável legal da referida Empresa  
fi ca  convocado (a)  a comparecer ao  
Serviço de Suprimento do Consaúde 
para  assinatura da Ata de Registro de 
Preços, no prazo de 05 (cinco) dias.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 017/2021

PROCESSO Nº 028/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Encontra-se aberta no 
Departamento Municipal 
de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal da Estância 
de Cananéia- SP, o EDITAL nº 
017/2021, referente a TOMADA 
PREÇOS nº 003/2021, PROCESSO 
nº 028/2021, do tipo menor preço, 
pelo regime de empreitada 
global, que trata da escolha da 
proposta mais vantajosa, por 
preço, para a Contratação de 
empresa especializada em serviços 
de engenharia para execução 
de obras de drenagem (parte 1) 
da Rua Francisco Assis Paiva, em 
Cananéia -SP, conforme projetos 
e plano de trabalho do contrato 
Fehidro  nº 049/2020, celebrado 
entre a Prefeitura Municipal 
da Estância de Cananéia e a 
Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo.
Data para cadastro, ou entrega do 
“Envelope I - Habilitação” até as 
16h00m do dia 20/07/2021 (Para em-
presas não cadastradas).
Recebimento dos envelopes dia 
23/07/2021 – 09h00min (Para empre-
sas cadastradas).
Abertura dos envelopes dia 23/07/2021 
será às 09h15m.
O edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
Avenida Independência, nº 374, 
Rocio, Cananéia- SP, de segunda 
à sexta-feira, nos horários das 
08:00h às 12:00h e das 13:30h 
às 17:30h. Outras informações 
ou esclarecimentos, poderão 
ser obtidas pelo telefone (013) 
3851-5100 ou no Departamento 
Municipal de Compras e Licitações, 
desta Prefeitura Municipal, no 
mesmo endereço e horário. 
O Departamento Municipal 
de Compras e Licitações não 
se responsabilizará pela falta 
de informações relativas ao 
procedimento àqueles interessados 
que não confi rmarem a retirada do 
Edital.

Cananéia, 01 de julho de 2021.
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EXTRATO DO TERMO DE RESCI-
SÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

Nº 026/2016
CONTRATO N.º 027/2016
PROCESSO N.º 027/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 
OBJETO: Contratação de empre-
sa especializada na administração e 
gerenciamento de fornecimento de 
documentos de legitimação (cartões 
vale alimentação), munidos de senha 
de acesso e uso pessoal e intransferí-
vel, onde a transação será autorizada 
mediante uso de senha pessoal para 
aquisição de gêneros alimentícios em 
estabelecimentos comerciais (hiper-
mercados, supermercados, armazéns, 
mercearias, açougues, peixarias, horti-
mercados, comércio de laticínios e/ ou 
frios, padarias e similares), destinado 
por estimativa a aproximadamente 606 
servidores da Prefeitura Municipal da 
Estância de Cananéia, conforme espe-
cifi cações descritas no edital de licita-
ções. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DA ESTÂNCIA DE CA-
NANÉIA. 
CONTRATADA: VS CARD ADMINIS-
TRADORA DE CARTÕES LTDA. 
Este procedimento tem como base le-
gal os artigos 77, 78, incisos I c/c 79, 
inc. I da Lei Federal no. 8.666/93 e no 
artigo 476, do Código Civil Brasileiro, 
bem como a cláusula 10.1, do Contrato 
nº 027/2016, de 19 de julho d e 2016. 
O Presente Termo de Rescisão será 
publicado na forma resumida, através 
de Extrato, em veículo de divulgação 
do Município e jornal de grande circu-
lação (D.O.E).

Cananéia, 05 de julho de 2021. 
ROBSON DA SILVA LEONEL

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°012/2021

EDITAL N° 031/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2021

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/MEI/EPP 

O Município de Pariquera-Açu/SP, por 
intermédio da Prefeitura Municipal, torna 
público, para conhecimento dos interessados, 
que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, reunir-
se-ão no dia, hora e local designados neste 
Edital, onde realizará certame licitatório, 
na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo objeto 
é “AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, MAQUINA 
PLASTIFICADORA, MAQUINA DE ENCADERNAR, 
FRAGMENTADORA DE PAPEL EM ATENDIMENTO 
AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO”, em 
conforme solicitação dos Departamentos de 
Educação pelo período de 06 (seis) meses, 
subordinado às condições e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
Recebimento das propostas por meio 
eletrônico: a partir das 09h00min do 
dia 06/07/2021 até as 08h59min do dia 
20/07/2021.
Abertura de Propostas iniciais: às 09h00min 
do dia 20/07/2021.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
09h15min do dia 20/07/2021.
Tempo de Disputa: 10 minutos
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). LOCAL: 
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.
org.br
Valor estimado desta licitação: R$ 78.990,00
Fonte de Recursos: Estadual
Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de 
Pariquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.
pariqueraacu.sp.gov.br OU poderão ser 
retirados junto ao Departamento de Licitação - 
situado na Rua XV de novembro, 686 - Centro 
- Pariquera-Açu/SP - Centro, portando CD-ROM 
ou pen drive, ou ainda, solicitado através do 
e-mail<licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br> e ainda 
junto à plataforma eletrônica de licitação da Bolsa 
de Licitações do Brasil: www.bll.org.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, 05 de julho de 2021.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 

SRP
PROCESSO  Nº 010/2021

EDITAL Nº 004/2021
Referente: “Aquisição de asfalto 
CBUQ – usinado a quente para 
aplicação a frio; massa asfáltica 
reciclada 100% - a frio, oriundo de 
fresa asfáltica tipo CBUQ; emulsão 
asfáltica RR2C – TB 200L; e concreto 
pronto – 20 kg” – Conforme 
especifi cações técnicas do Termo 
de referência - Anexo I, pelo 
período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CANANÉIA/SP
CONTRATADA: ULTRACOM 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
007/2021
VALOR DO EVENTUAL 
FORNECIMENTO DO REGISTRO DE 
PREÇOS: 
001 ASFALTO CBUQ -   usinado a 
quente para aplicação a frio. saco 
com 25 kg – R$28,50/ saco; 002 
Massa asfáltica reciclada 100% - 
a frio, oriundo de fresa asfáltica 
tipo CBUQ. – R$ 615,00/TON.; 003 
Emulsão asfáltica RR2C - TB 200L R$ 
1.600,00/TB.; 004 Concreto pronto 
SC20 kg  R$ 24,00.
Código do Recurso e fonte: 
Unidade Orçamentária: 02.35.01 
– Secretaria de Obras, Serviços e 
Trânsito 
Função/ Subfunção: .15.452 – Servi-
ços Urbanos 
Programa: 0105 – Gestão de Servi-
ços Urbanos e Rurais
Ação: 2107 – Manutenção dos Ser-
viços Urbanos e Rurais
Categoria Econômica 3.3.90.30 – 
Material de Consumo
Fichas 118 e 119
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) me-
ses.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021.

Cananéia, 05 de julho de 2021.
Publique-se 

ROBSON DA SILVA LEONEL
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A MHW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. por meio de seu presidente, convoca 
todos os sócios e acionistas, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 15 de julho de 2021, na Rua Ministro Gabriel De Rezende Passos, 479, 10º An-
dar, Indianópolis, São Paulo, às 10h00 em primeira chamada com a presença de acionistas que 
representem, no mínimo, 1/4 do capital social com direito de voto, ou, às 11h00 em segunda 
chamada com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Delibera-
ção e aprovação da  redução do capital social; b) Apresentação e aprovação da prestação de 
contas dos anos de 2019 e 2020.

MHW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
ARTHUR MASI UZUM - Presidente

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000235-17.2021.8.26.0006 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LAIONARA SANTOS 
NUNES, Brasileira, RG 48.048.160-X, CPF 405.779.658-40, que por este Juízo foi instaurado 
Incidente de Cumprimento de sentença, movida por AMC – Serviços Educacionais LTDA, na 
ação nº 1003001-65.2017.8.26.0006 – Monitória, tendo a Sentença, transitada em julgado em 
22/01/2020, julgado IMPROCEDENTES os embargos monitórios e constituído o título judicial. 
Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado, nos termos do art. 513, 
§2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 25.458,25 (valor em 31/12/2020), sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e 
parágrafos, do CPC), ficando ainda ADVERTIDA que, independentemente de nova intimação, terá o 
prazo de 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua impugnação. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - PLINIO 
ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada na Rua Nelson Gama 
de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.324.951 o requerimento feito pelo BANCO DO 
BRASIL S/A.., CNPJ/MF nº 00.000.000/0717-06, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação 
dos devedores fiduciantes, MICHEL HADDAD, RG nº 9.440.390-SSP/SP, CPF/MF nº 074.290.958-10, em-
presário e SONIA REGINA STEFANELLI GUERREIRO HADDAD RG n° 12.660.465-SSP/SP,  CPF/MF n° 
026.816.348-06, do lar, ambos brasileiros, casados, os quais se encontram em local incerto e não sabido, 
conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, ficam intimados a compa-
recer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, 
pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuarem o pagamento 
das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 05 de julho de 2021, 
o valor de R$219.241,48 (Duzentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e oito 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força de 
escritura pública, registrado na matrícula nº 2.898, referente ao Prédio situado na Rua Leningrado, nº 250, 32º 
Subdistrito – Capela do Socorro; sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas 
com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e de todas as despesas com a publicação deste Edital. 
Ficam INTIMADOS os mencionados devedores fiduciantes que, no dia imediatamente posterior ao da última 
publicação do presente edital, serão os mesmos considerados como intimados e terão o prazo de quinze dias 
para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, ao credor fiduciário 
será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da 
Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o 
presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 05 
de julho de 2021. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

Citação, Prazo 20 dias, Processo n° 1112558-98.2014.8.26.0100. O Dr. CELSO LOURENÇO MORGADO, Juiz de 
Direito da 39ª Vara Cível da Capital. Faz Saber a Raro Comércio de Veículos Ltda CNPJ 58.043.050/0001-36 e 
Gabriela Vieira de Almeida CPF 048.323.047-20, que Mister Car Rent A Car Locadora de Autos Ltda, lhes ajuizou 
Ação Comum, objetivando a cobrança de R$ 11.639,95 (09/2015), relativo à reparação de danos em veículo e lucros 
cessantes, conforme descrito na inicial. Estando os réus em lugar ignorado foi deferida a citação por edital, para que 
no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra, contestem a ação, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos. Não 
sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial.

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 

circulação.

EDITAIS  BALANÇOS 
ATAS  COMUNICADOS

AVISOS

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0002017-08.2020.8.26.0002. O Dr. Fabricio 
Stendard, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, Faz Saber a 
Pastore, David Engenharia e Empreendimentos Imobiliários (CNPJ: 53.008.132/0001-26) na 
pessoa de seu representante legal, que nos autos da ação de Cobrança, ora em fase de 
cumprimento de sentença, ajuizada por Condomínio Edifício dos Limantos procedeu-se a penhora 
sobre: Apartamento nº 21, do tipo “A”, localizado no 2º andar do Edifício dos Limantos, situado à 
Rua Wilson Vallin, nº 83 e Rua Osmar Fregona, no Jardim Olinda, 29º Subdistrito Santo Amaro, 
Matrícula 261.232 no 11º CRI/SP, o qual foi nomeado depositário Pastore, David Engenharia e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a 
intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente, 
afixado e publicado. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 06 E 07/07/2021 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL. JUIZA DE DIREITO Mario Massanori Fujita. ESCRIVÃ 
JUDICIAL VALESCA BACIEGA EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0001727-36.2020.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario Massanori Fujita, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Vicente Braz Francisco Som e Acessórios ME (CNPJ 10.350.798/0001-55), na 
pessoa de seu representante legal, Vicente Braz Francisco (CPF 135.370.508-01), que a Ação de 
Cobrança, de Procedimento Comum ajuizada por Banco Bradesco S/A foi julgada procedente, 
condenando-os ao pagamento da quantia de R$ 95.673,18 (07/2020). Encontrando-se o feito em 
fase de cumprimento de sentença e estando os réus em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito 
atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, e também de 
honorários advocatícios. Ficam cientes, ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que a 
executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 1 de julho de 2021. 

GAZETA DE SÃO PAULO – 06 E 07/07/2021 

B9gazetasp.com.br
Terça-feira, 6 De julho De 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS 
A Prefeitura Municipal de Barretos-SP torna público para conhecimento de 
interessados a retificação da publicação no dia 03/07/2021, onde se le: Tomada 
de Preços N.º 01/2020, Edital n.º 66/2020; leia-se: Tomada de Prços n. 01/2021 
e Edital n. 66/2021. Barretos, 05 de julho de 2021. Silvana Rodrigues Sampaio 
Borini - Departamento de Licitações.

ATO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO/
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

A Prefeitura Municipal de Tietê torna público aos interessados, a abertura 
do Pregão Presencial nº 61/2021, Processo Administrativo n° 577/2021, 
cujo objeto consiste na “Contratação de empresa para instalação de 
circuito elétrico para utilização de ar condicionado, conforme edital 
e seus anexos.  Abertura: 05 de julho de 2021. Encerramento: 20 de 
julho de 2021. Horário: 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se 
a disposição dos interessados no site www.tiete.sp.gov.br. Informações 
poderão ser obtidas através do telefone (15) 3285-8755.

VLAMIR DE JESUS SANDEI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ
PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE TIETÊ
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

BOMBEIROS DO MÉDIO TIETÊ

Modalidade: Carta Convite nº 04/2018 
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do 
Médio Tietê
Contratada: M. A. Cancian & Cia Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada para for-
necimento de refeições diárias (cafés da manhã, almoços 
e jantares).
Valores: Cafés da manhã: R$ 5,70 (cinco reais e setenta 
centavos); e, Almoços e Jantares: R$ 13,45 (treze reais e 
quarenta e cinco centavos) cada.
Quantidades aproximadas: 6.920 cafés da manhã e 7.240 
almoços/jantares.
Recursos e Fontes: 06.182.0001.2001.3.3.90.30.00
Prazo: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04.05.2018
Data de vigência até: 03.05.2019

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO DE COMUNICADO

Pregão Eletrônico nº 38/2021
Processo nº 14.371/2021

Objeto: Registro de Preço de 
Aparelhos Amplificação Sonora 
Individual - AASI.
Retifica-se a publicação realizada no 
Jornal Gazeta na data de 03 de julho 
de 2021 – PAG B10
Onde se lê Pregão Presencial 
nº38/2021, Leia-se “Pregão Eletrônico 
nº38/2021”.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. 420/2020

MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS 009/2020

CONTRATO DE ADITAMENTO/PRORRO-
GAÇÃO 007/2021 de 21/07/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNI-
CÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: BJL CONSTRUTORA 
LTDA - EPP 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO 
NO CER ALVARO WALDEMAR COLINO, 
LOCALIZADO NA RUA NICOLAU JORGE 
LAUAND, 700 – JARDIM DAS ESTAÇÕES, 
NESTA CIDADE. ”
VALOR: O presente termo aditivo tem como 
objeto acrescer quantitativos, na ordem de 
4,53% do valor inicial atualizado do Contra-
to Administrativos nº. 004/2020, o valor do 
contrato administrativo passa a ser de R$ 
2.074.672,47 e resultará na prorrogação 
do prazo de execução dos serviços pelo 
período de 90 (noventa) dias, a partir de 
22.06.2021 até 22.09.2021.

Araraquara, 05 de julho de 2021
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ESCLARECIMENTO 2
“EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2021”
TIPO: MAIOR PREÇO OFERTADO 

“DE: 14 de junho de 2021”
Araraquara, 05 de JULHO de 2021.

Vimos, através deste, em relação ao 
Edital Pregão Presencial  nº 020/2021, 
cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA O 
PROCESSAMENTO DA TOTALIDADE 
DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
E M P R E G A D O S / S E R V I D O R E S 
PÚBLICOS MUNICIPAIS, MEDIANTE 
CONTA SALÁRIO INDIVIDUALIZADA, 
COMPREENDENDO O 
PROCESSAMENTO E CRÉDITO 
DA TOTALIDADE DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DOS EMPREGADOS/
SERVIDORES E/OU EMPREGADOS 
MUNICIPAIS, ATIVOS, INATIVOS,  
PENSIONISTAS E ESTAGIÁRIOS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARARAQUARA, DA FUNDART 
FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE 
ARARAQUARA, DA FUNDESPORT 
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO 
ESPORTE DO MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA, DA FUNGOTA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE 
SIQUEIRA ALVES – MATERNIDADE 
GOTA DE LEITE VOVÓ MOCINHA 
E DO DAAE DEPARTAMENTO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS, 
EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE 
PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) 
MESES, CONFORME ANEXOS QUE 
FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE 
EDITAL.”, tendo em vista pedido de es-
clarecimentos, expor o que segue:
PERGUNTA: 
1. Conforme mencionado no subitem 
4.3, do Termo de Referência, atualmen-
te somos a instituição financeira pres-
tadora de serviço no processamento 
da folha de pagamento dessa ilustre 
Prefeitura, na Pirâmide Salarial é infor-
mado o numerário de 8.454 servidores/
empregados, ocorre que, em nosso 
sistema foi constatado cerca de 7.500 
(sete mil e quinhentos) processamento/
mês, perfazendo uma diferença a me-
nor de aproximadamente 1.000 (um 
mil) servidores/empregados, desta for-
ma, pedimos elucidar o porque dessa 
diferença nos informando a quantidade 
de CPFs de servidores que efetivamen-
te são e serão processados por esta 
prefeitura?
RESPOSTA: A diferença entre o total 
processado na folha e o total gerado de 
liquido refere-se a:
Servidores em férias e afastamento por 
doença, acidentário, licença sem ven-
cimentos, sem pagamento de salários 
por faltas injustificadas;
Servidores aposentados, que possuem 
direito a complementação, porem com 
os descontos mensais, constam na fo-
lha e não constam no liquido, por conta 
de que o salario não comporta todos os 
descontos;
Servidores com duplo vinculo, que no 
montante do arquivo bancário, consta 
em duas linhas, porem com o mesmo 
CPF, nessa situação estão os médicos 
e professores e também servidores 
aposentados que aderiram ao PDV.
Portanto, a exemplo dos relatórios ane-
xos, resumo da folha no evento 2999 
= 8691 servidores processados na fo-
lha e liquido enviado ao banco no total 
de 7631 servidores, ambos do mês de 
abril/2021, mediante os motivos acima 
elencados os valores de bruto e liquido, 
são calculados na massa de servido-
res de 8691, e resultando no liquido ( 
de servidores que possuem salários a 
receber ) de acordo com o enviado ao 
banco.
Os valores de bruto e liquido são calcu-
lados na massa de 8691, resultando os 
valores e total de servidores enviados 
ao banco

Era o que tínhamos a comunicar.
Assinado no Original

EDSON SANTOS DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifi co a presente Dispensa de Licitação, com fun-
damento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a 
contratação da empresa A3 INFOTECH COMÉRCIO 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA 
LTDA - EPP, CNPJ: 31.385.684/0001-10, situada na 
Rua Java, nº34, Jardim do Mar, São Bernardo do 
Campo/ SP, CEP: 09750-650, para o fornecimento de 
um servidor de dados no importe de R$17.578,00 (de-
zessete mil e quinhentos e setenta e oito reais), para 
a Câmara Municipal de Piquete. Piquete, 02 de julho 
de 2021. Presidente da Câmara, Ver. José Luiz de 
Faria Junior.

CÂMARA MUNICIPAL
DE PIQUETE

AVISO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifi co a presente Dispensa de Licitação, com fun-
damento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, para a 
contratação da empresa AUDIPAM – AUDITORIA E 
PROCESSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICI-
PAL EIRELI, inscrita no CNPJ: 02.774.881/0001-75, 
situada na Rua Dr. Antônio Candido Alvarenga, 2º an-
dar, Centro, Mogi das Cruzes/SP, no importe total de 
R$4.560,00 (quatro mil e quinhentos e sessenta reais) 
e mensal de R$760,00 (setecentos e sessenta reais), 
para realização de compilação digital para o acervo da 
Câmara Municipal de Piquete, pelo período de 6 (seis) 
meses. 01 de julho de 2021. Presidente da Câmara, 
Ver. José Luiz de Faria Junior.

CÂMARA MUNICIPAL
DE PIQUETE

Processo SUPRI 63/2021 – PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 63/2021 – Aquisição de 
notebooks.  (Licitação exclusiva para ME, EPP e 
MEI, nos termos do Art. 48, I, da Lei Complementar 
nº 123/2006). Edital disponível gratuitamente nas 
páginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.
br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 
19h30min do dia 07/07/2021 até às 09h00min do 
dia 21/07/2021. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 09h01min do dia 21/07/2021. - INÍCIO DO 
PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 09h10min 
do dia 21/07/2021. - Para todas as referências de 
tempo será observado o horário de Brasília (DF) – 
Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 05/07/2021 – 
Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Reabertura - Processo SUPRI 159/2021 
– TOMADA DE PREÇOS nº 11/2021 – 
Contratação de empresa especializada para 
construção de contenção na Rua Arnaldo 
Cordeiro Neves, inclusive material, mão 
de obra e equipamentos. - Recebimento 
e abertura dos Envelopes às 09h00 do dia 
26/07/2021. Local: Rua Agostinho Ferreira 
Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova Itapevi 
– Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente na 
página da Internet http: //www.itapevi.sp.gov.br – 
Esclarecimentos: Fone: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 05/07/2021 
– Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Chamada Pública 004/2021, Processo 
7.320/2021. Objeto: CHAMAMENTO PÚ-
BLICO destinado à seleção de Organização 
Social de Saúde, por meio de CONTRATO 
DE GESTÃO, a ser celebrado a partir da 
Proposta Técnica/Programa de Trabalho se-
lecionada de acordo com as condições es-
tabelecidas no presente Comunicado e seus 
respectivos Anexos, para a execução de 
ações e serviços nas Unidades de Saúde da 
Família – ESF, Unidades de Atenção Básica 
e Especializada de Saúde Municipal e Pronto 
Atendimento Municipal. O encerramento dar-
-se-á em 06 de Agosto de 2021, às 09:00h. 
O edital na integra poderá ser obtido a par-
tir do dia 07/07/2021 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva - Autorida-
de Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Aviso De Licitação - Tomada De Preços Nº 03/2021 - Processo Nº 71/2021 - Objeto: Contratação De Empresa 
Especializada Para Obra De Reforma Da Creche Da Vila São José. Importante: Recebimento Da Declaração De 
Pleno Atendimento Aos Requisitos De Habilitação, A Declaração De Microempresa Ou Empresa De Pequeno 
Porte (Se For O Caso) E Envelopes De Proposta E Habilitação: até o dia 21/07/2021. Credenciamento: início às 
09h00min horas do dia 21/07/2021. 
Aviso De Licitação - Tomada De Preços Nº 04/2021 - Processo Nº 72/2021 - Objeto: Contratação De 
Empresa Especializada Para Obra De Reforma Da Creche De Santa Rita. Importante: Recebimento Da Declaração 
De Pleno Atendimento Aos Requisitos De Habilitação, A Declaração De Microempresa Ou Empresa De Pequeno 
Porte (Se For O Caso) E Envelopes De Proposta E Habilitação: até o dia 22/07/2021. Credenciamento: início às 
09h00min horas do dia 22/07/2021. Formalização De Consultas e Edital: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 
218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, ou pelo site http://miracatu.sp.gov.br/Licitacoes/. Miracatu, 05 
de Julho de 2021. Cezar Augusto de Moraes - Diretor do Departamento Municipal de Compras e Projetos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PROCESSO Nº. 103/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 022/2021 EDITAL Nº 062/2021 MENOR PREÇO DO ITEM OBJETO – REGISTRO DE PREÇOS para 
aquisições parceladas de MEDICAMENTOS NÃO RELACIONADOS NA RENAME (Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais) FORA RENAME, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e 
quantidade constante do Termo de Referência - ANEXO I - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Início do 
Recebimento das Propostas: dia 07 de julho de 2021 às 08h00 Fim do recebimento das propostas: dia 22 
de julho de 2021 às 08h00 Abertura e Exame das Propostas: dia 22 de julho de 2021, das 08h01 às 14h00. 
Início da sessão de Lances: dia 22 de julho de 2021, às 14h01. Obtenção do edital: gratuito através do 
site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Divisão de Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso 
Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte - SP, fone 17-3543-9015 das 7h30m às 17h00 horas 
- Novo Horizonte, 05 de julho de 2021 – Dr. Fabiano de Mello Belentani – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 - 

PROCESSO DE COMPRA Nº 266/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção e recuperação de veículos, tais 
como: serviços de mecânica em geral (inclusive servi-
ços nos sistemas de freios, de direção, de suspensão, 
de escapamento), serviços elétricos/eletrônicos, troca 
de óleo lubrificante do motor, filtro de óleo, filtro de 
ar, anéis vedadores, lubrificantes (tais como fluído de 
freio, óleo hidráulico, aditivos, etc), funilaria e pintu-
ra e serviços de retífica de motor; com fornecimento 
de todas as peças e componentes necessários, a serem 
executados -SRP 
CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO/ABERTU-
RA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMEN-
TOS:16/07/2021 A PARTIR DAS 09H30MIN
O Edital completo poderá ser adquirido no Depto. de 
Compras e Licitações, mediante pagamento de taxa, 
e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e ou pelo 
e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 05 de julho de 2021. Eleazar Muniz 
Junior - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
n.º 008/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO nº 
1915/2021.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:30 horas 
do dia 09 de AGOSTO de 2021.
ABERTURA: 10:30 horas do dia 09 de AGOSTO 
de 2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA TIPO LED NA ÁREA DE LAZER SÃO 
BENTO, PRAÇA PROF. JORGE BORGES COR-
REA, ÁREA DE LAZER DO MELHADO, PRAÇA 
DO IMPERADOR E PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS 
NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO 
PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITI-
VO, NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E NOS 
DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTE-
GRANTE DO PRESENTE EDITAL.”
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL;
RETIRADA DO EDITAL: PARA MAIORES IN-
FORMAÇÕES, RETIRAR O EDITAL COMPLETO 
ATRAVÉS DO SITE http://www.araraquara.sp.gov.
br/transparencia/licitacoes/.

Araraquara, 05 de JULHO de 2.021
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Aviso de Retificação
Pregão Presencial n° 035/2021

O Pregoeiro do Município de Ferraz de Vascon-
celos, comunica aos interessados, a retificação 
do edital referente ao Pregão Presencial 035/21, 
cujo objeto alude a Aquisição de coletes de pro-
teção balisticica para utilização da Guarda Civil 
Municipal de Ferraz de Vasconcelos. A RETIFI-
CAÇÃO trata-se da alteração da data de abertu-
ra do certame.
Fica portanto, redesignada a sessão de abertura 
do Pregão Presencial acima mencionado, para o 
dia 20 de julho de 2021 as 15:00h, mantidas as 
demais disposições do edital. 

Ferraz de Vasconcelos, 05 de julho de 2021.
Pregoeiro 

Rodrigo Silva Navarro

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Proc. nº 100368/15 - Concurso Público - Edital 01/2015 - EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO - A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, atendendo Mandado de Segurança, 
através da SEPLAG convoca o(a) candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público realizado 
sob as disposições do Edital 01/2015, abaixo relacionado(a), a comparecerem no SESMT 
- Serviço Especializado em Medicina do Trabalho, localizado à Rua Justino Paixão nº 141, 
bairro Mauá, São Caetano do Sul, SP, para a apresentação de documentos e realização da 
avaliação admissional, de caráter eliminatório. O comparecimento deverá se processar de 
acordo com a escala abaixo. Será desclassifi cado(a)/eliminado(a) o(a) candidato(a) que dei-
xar de comparecer à convocação. DIA 12/07/2021 - HORÁRIO: 08:00HS - SEGUNDA-FEIRA 
- Assistente Administrativa:

Posição Nº Inscr. Candidato Nota Final
52º 089593 ROSANA FUCIJI MACHADO SANTANA 97,50

São Caetano do Sul, 05 de julho de 2021. CAIO LESSIO PREVIATO-Secretário Municipal de 
Planejamento e Gestão.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DE CONTRATO - Nº 71/2021 - PROC. Nº 6812/2020 - CONTRATADA: CARMEN 
SANCHES – OBJETO: Prestação de serviços de professora para o Projeto de Arte Edu-
cadores e Ofi cineiros 2021. DATA DA ASSINATURA: 25/06/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. VALOR TOTAL: R$ 2.400,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Cultura.

RESUMO: Processo nº 11494/2020 - Modalidade Pregão Presencial nº 45/2021 - Registro 
de Preços para Fornecimento de Equipamentos de Copa e Cozinha. DATA DE ABERTURA: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 21 de julho de 2021 às 09 horas, no AUDI-
TÓRIO DO ATENDE FÁCIL, sito a Rua Major Carlo Del Prete nº 651 - com entrada pela rua 
Paraíba s/nº, Centro, em São Caetano do Sul/SP. O edital, anexos e demais informações e 
esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.saocaetanodo-
sul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones para contato: 
4227-7798”. Secretária de Governo Silvia de Campos - 30/06/2021. São Caetano do Sul, 05 
de julho de 2021. Carolina Morales Bernardino - Diretora do Departamento de Licitações e 
Contratos.

RESUMO: Processo nº 11490/2020 – Modalidade Pregão Presencial nº 20/2021, Registro de 
Preços para Fornecimento de Equipamentos Eletroeletrônicos. DECISÃO DA PREGOEIRA: 
ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa: MAB EQUIPAMEN-
TOS EIRELI – CNPJ nº 37.658.173/0001-01 – Item 14 - Valor Unitário R$ 3.135,00; Item 
15 - Valor Unitário R$ 3.135,00; Item 28 - Valor Unitário R$ 565,00; Item 29 - Valor Unitá-
rio R$ 565,00. DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: “À vista de todo 
processado, notadamente das Atas da Sessão, Ata de Vencedor e Ata de Adjudicação e no 
uso da competência que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal nº 
11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO PARCIALMEN-
TE o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 20/2021. “ Secre-
tária Municipal de Governo Silvia de Campos – 02/07/2021. São Caetano do Sul, 05 de julho 
de 2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

RESUMO: Processo nº 5811/2021 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 41/2021 – Oferta de 
Compra nº - OC 863600801002021OC00009 Registro de Preços para Fornecimento de Co-
bertores e Edredons para o Fundo Social de Solidariedade. DECISÃO DA PREGOEIRA: 
ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa: Comercial Monarca 
Magazine Eireli – CNPJ nº 24.290.183/0001-95 – item 01 - Qtde. 9.000 - valor unitário R$ 
29,00 - valor total do item 01 R$ 261.000,00; item 02 - Qtde. 9.000 - valor unitário R$ 29,00 
- valor total do item 02 R$ 261.000,00; item 03 - Qtde. 9.000 - valor unitário R$ 81,00 - valor 
total do item 03 R$ 729.000,00. DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 
“À vista de todo processado, notadamente das Ata de fl s. 148/160, e no uso da competência 
que me foi atribuída pelo inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal nº 11.092/2017 e no in-
ciso XXII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 41/2021.” Secretária Municipal de Governo Silvia de 
Campos – 02/07/2021. São Caetano do Sul, 05 de julho de 2021. Carolina Morales Bernardi-
no-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

PROC. Nº 84/2021 - DESPACHO DA SRA. RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – “À vista dos elementos que integram estes autos 
e com fundamento  no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no artigo 
2º, inciso II, do Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO E RATIFICO a contratação direta da 
empresa CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, que tem como escopo o 
fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados 
pela Administração Pública, no valor de R$ 8.975,00 (oito mil e novecentos e setenta e cinco 
reais). Resp. p/Exp. da Secretaria Municipal de Governo: Sílvia de Campos - 16 /02/2021”. 
São Caetano do Sul, 05 de julho de 2021. Carolina Morales Bernardino-Diretora do Departa-
mento de Licitação e Contratos

RESUMO DE CONTRATO – Nº 68/2021 - PROC. Nº 6172/2021 – CONTRATADO: MAR-
CELO SILVA DANTAS – OBJETO: Prestação de serviços de arte educador para o Projeto 
de Arte Educadores e Ofi cineiros 2021 - DATA DA ASSINATURA: 21/06/2021 - PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO – Nº 69/2021 - PROC. Nº 9921/2020 – CONTRATADO: CELSO 
BENEDITO DA SILVA – OBJETO: Prestação de serviços de fotógrafo para o Projeto de Arte 
Educadores e Ofi cineiros 2021 - DATA DA ASSINATURA: 21/06/2021 - PRAZO DE VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 2.400,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal 
de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO – Nº 71/2021 - PROC. Nº 6812/2020 - CONTRATADA: CARMEN 
SANCHES - OBJETO: Prestação de serviços de professora para o Projeto de Arte Educa-
dores e Ofi cineiros 2021 - DATA DA ASSINATURA: 25/06/2021 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 2.400,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Cultura.

PROC. Nº 5173/2021 - DESPACHO DA SRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 
“Frente à instrução processual dos autos, em especial o parecer jurídico de fl s. 23/27 e a 
Autorização de fl s. 28, com esteio no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, assim 
como, ancorada no artigo 2º, inciso II, do Decreto nº 11.092/2017, RECONHEÇO e RATI-
FICO a INEXIGIBILIDADE de licitação para chamamento objetivando o credenciamento de 
interessados na venda de produtos alimentícios e bebidas para programações culturais reali-
zadas pela Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul.” Secretária Municipal de 
Governo: Sílvia de Campos -01 /07/2021. São Caetano do Sul, 05 de julho de 2021. Carolina 
Morales Bernardino-Diretora do Departamento de Licitação e Contratos

Aviso de Licitação – encontra-se aberto o processo 
de pregão presencial rp  nº 04/2021, tipo menor pre-
ço por item, que objetiva a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Estocáveis para os Departamentos 
de Educação, Administração, Promoção Social e 
Obras conforme edital e seus anexos. O creden-
ciamento será em 20/07/21 às 09:00 horas, e a 
abertura dos envelopes dia 20/07/21 às 09:30 hs. 
O edital em seu inteiro teor estará à disposição dos 
interessados no site da Prefeitura e no paço muni-
cipal. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
no endereço acima, no e-mail licitacao@saolou-
rencodaserra.sp.gov.br ou pelo telefone 11-4687-
1069. Felipe Geferson Seme Amed - Prefeito interi-
no. Luiz Paulo de Lima – Pregoeiro. São Lourenço 
da Serra, 06 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Aviso de Retificação
Pregão Presencial n° 034/2021

O Pregoeiro do Município de Ferraz de Vascon-
celos comunica aos interessados a retificação 
do edital referente ao Pregão Presencial 034/21, 
cujo objeto alude à contratação de empresa es-
pecializada para prestação do serviço de apoio 
técnico tecnológico, compreendendo a manu-
tenção preventiva e corretiva da rede de trans-
missão de dados dos próprios da administração 
municipal, com disponibilização de materiais, 
sistemas e mão de obra no âmbito na cidade de 
Ferraz de Vasconcelos. 
A RETIFICAÇÃO trata-se da alteração do edital 
nos termos do item  5.2.2.2.
As modificações/retificações do Edital, bem 
como o Edital Retificado na íntegra estão dispo-
níveis no site oficial  www.ferrazdevasconcelos.
sp.gov.br, ou no Departamento de Compras e 
Licitações, no horário compreendido entre 9h00 
às 16h00, de segunda à sexta-feira, mediante a 
entrega de 01 (um) CD – ROM do tipo CDR-80, 
virgem e lacrado. Maiores informações pelo tele-
fone (0xx11) 4674-7877.
Fica portanto redesignada a sessão de abertura 
do Pregão Presencial acima mencionado, para o 
dia 20 de julho de 2021, às 10h00, mantidas as 
demais disposições do edital. 

Ferraz de Vasconcelos, 05 de julho de 2021.
Pregoeiro 

Rodrigo Silva Navarro

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERRAZ DE VASCONCELOS

EXTRATO 
DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 028/2020
PROCESSO Nº 030/2020 
PREGÃO PRESENCIAL

MENOR PREÇO GLOBAL 
Nº 010/2020

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para a realização de 
Projetos de atenção à saúde, a serem 
realizadas no Departamento Munici-
pal de Saúde da Prefeitura Municipal 
da Estância de Cananéia, conforme 
especificações descritas no Edital de 
Licitações.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA.
CONTRATADA: FRANKLIN CANGUS-
SU SAMPAIO EIRELI.
VALOR ADITADO: R$ 1.305.067,20 
(Um milhão, trezentos e cinco mil, ses-
senta e sete reais e vinte centavos).
PRAZO ADITADO: 06 (seis) meses.

Cananéia, 28 de junho de 2021.
Robson da Silva Leonel

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANANÉIA

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-2550

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

• 26.260 CNM 6X4 2011/2012 • 26.260 CNM 6X4 2011/2012 • 26.260 E 2011/2011 • 26.260 E 2011/2011 • 26.260 E 2011/2011 
• 19.32 2008/2009 • 26.260 CNM 6X4 2011/2012 • VW/19.330 CTC 4X2 2012/2012 • CARGO 1722 E 2011/2011 • 23220 
2003/2004 • COROLLA XEI20FLEX 2012/2013 • GOL 1.0 2009/2010 • SPACEFOX SPORT.GII 2010/2011 • TUCSON GLSB 
2014/2015 • 207HB XR 2010/2011 • SOUL EX 1.6 FF AT 2013/2014 • FOX 1.0 GII 2013/2014 • GOL 1.0 2012/2013 • ECOSPORT 
XLT2.0FLEX 2010/2011 • 206 SW14 PRES FX 2006/2007 • VOYAGE 1.0 2011/2012 • CHEVROLET CLASSC LS 2013/2014 • C3 
GLX 14 FLEX 2011/2012 • ZAFIRA EXPRESSION 2009/2010 • GOL 1.0 GIV 2013/2013 • CLASSIC LS 2014/2015 • VECTRA SD 
EXPRESSION 2011/2011 • CLASSIC LIFE 2009/2009 • SIENA ATTRACT 1.0 2018/2019 • FIORINO FLEX 2012/2013 • PALIO 
ATTRACTIV 1.0 2015/2016 • PUNTO ATTRACTIVE 2014/2014 • C4 20EXCA5P F 2010/2011 • GOL 1.0 2012/2013 • FIAT/UNO 
VIVACE 1.0 2014/2014 • PALIO SPORTING 1.6 2013/2013

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

EDITAL DE LEILÃO BENS MÓVEIS - Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato - JUCESP 
nº 817 autorizada por Comitente vendedor: WPS Comercio Fotografico e 
Serviços Eirelli - CPF sob nº 23.427.961/0001-82 a realizar o Leilão de Lotes de 

bens diversos. Leilão somente Online dia 22 de Julho de 2021, às 11:00 no site 
www.satoleiloes.com.br. EDITAL COMPLETO E CONDIÇÕES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br.

Leilões Judiciais

Tel. 11-3550-4066 - www.FrazaoLeiloes.com.br
Fotos, edital e matrícula no site do leiloeiro. Cadastre-se para dar lance pela internet.

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
2ª V Fam. de Penha de França/SP Proc. nº 0005476-11.2017.8.26.0006 EXEQUENTE: E.C.F e M.F.C, 
MENORES, REPRESENTADOS POR CLAUDINÉIA APARECIDA CASSIANO (CPF 086.791.108-50) 
EXECUTADO: EDUARDO CASETA (CPF 306.338.408-90) Encerramento 1º Leilão: 22/07/21 – 15h30 – 
Lance Mínimo: R$ 68.237,00 Encerramento 2º Leilão: 12/08/21 - 15h30 - Lance Mínimo: R$ 34.118,50* 
Os valores serão atualizados à época da alienação. VEÍCULO MMC/L200 TRITON 2.4HLS, 2013/2016. 
SÃO PAULO/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC). 
Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online. Rua da Mooca, 3547 – São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos requeridos ARON 
DA SILVA FLORÊNCIO, BRASILINO FLORÊNCIO E CLEUSA MARIA DA SILVA, expedido nos 
autos do Cumprimento de sentença, movido por SEBASTIÃO PERSON, proc. nº 0000966-
75.2017.8.26.0160, em face de ARON DA SILVA FLORÊNCIO, BRASILINO FLORÊNCIO E CLEU-
SA MARIA DA SILVA. O Doutor Rodrigo Octavio Tristão de Almeida, MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível do Foro da Comarca de Descalvado, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. 
FAZ SABER que foi designado para 1º leilão, que terá início a contar do dia 12 de JULHO de 2021 
às 14:00 horas, encerrando-se no dia 15 de JULHO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 
segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando dia 04 de AGOSTO de 2021 às 14:00 
horas. Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da 
avaliação e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 
70% (setenta por cento) do valor da avaliação, observando o CPC (art. 891).  A Alienação eletrônica 
será realizada pelo Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapu-
blica.com.br, do bem penhorado nestes autos, a saber: “Conjunto Habitacional Morada do Sol”, 
situado nesta cidade e comarca de Descalvado(SP), medindo 10,00 (dez) metros de frente 
para a Rua das Hortênsias; 20,00 (vinte) metros na lateral direita onde confronta com o lote nº 
173 (cento e setenta e três); 20,00 (vinte) metros, na lateral esquerda, onde confronta com o 
lote nº 171 (cento e setenta e um) e 10,00 (dez) metros aos fundos, onde confronta com o lote 
nº 157 (cento e cinquenta e sete) encerrando, assim, a área de 200,00 m² (duze ntos metros 
quadrados), e cadastrado na Municipalidade local sob nº 01.5.099.0216.001 e registrado no 
CRI local sob matrícula nº 8781.” Conforme Certidão do ofi cial de justiça, às fl s. 93, o imóvel 
está situado à Rua das Hortênsias, 240, Jardim Morada do Sol, Descalvado/SP. Com suas 
medidas e confrontações descritas na certidão de matrícula supracitada. AVALIAÇÃO: R$ 
98.559,39. ÔNUS: Da certidão de matrícula constam: AV.02: Consta que foi construído um prédio 
residencial, com 40,30m² de área construída; AV.8 – Penhora – proc. 0000954-66.2014.8.26.0160 
– 2ª VC de Descalvado/SP; AV.11. Penhora – Proc. nº 0000341-36.2020.8.26.0160, JEC de Des-
calvado. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5%, sobre o valor da arrematação, não se incluindo 
no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá ser realizado 
em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. Ficam, ainda, os executados, 
INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casado for, 
bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 13 de 
abril de 2021. Rodrigo Octavio Tristão de Almeida, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em 
www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

REQUERIDOS: EDNIR FERNANDO PELOSI ME, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, E EDNIR 
FERNANDO PELOZI, REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A, Execução de Título Extrajudi-
cial, Proc. nº 0011954-77.2012.8.25.0566. A Doutora Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini, 
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Carlos, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 13 de JULHO de 
2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16 de JULHO de 2021 às 14:00 horas, e, para even-
tual segundo leilão: dia 06 de AGOSTO de 2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública poderá 
ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por quem 
mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, site www.hastapublica.com.br, do 
Bem: A TOTALIDADE DE UM PRÉDIO COMERCIAL, situado nesta cidade, município comarca 
e circunscrição de São Carlos, com área construída de 145,62 metros quadrados, com frente 
para a Rua Pedro Fernandes Alonso, 229 constituído da Parte “A” desmembrada dos Lotes nº 
01, 02 , 03, 04, 05 e 06 da Quadra nº 19, do Loteamento denominado “PARQUE SANTA FELÍCIA 
JARDIM”, c ontém 1 prédio comercial, composto por 02 Salões, 01 cozinha, 02 banheiros, 01 
despensa e 02 salas pequenas. Na área externa quintal com arvores e varanda com churras-
queira com aproximadamente 300,00 m². Imóvel melhor descrito na matrícula nº 100.421 do 
Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP. Nos termos da Decisão de fl s. 122, aplica-se 
o disposto no art. 843 do Código de Processo Civil para ser feita alienação judicial da totalidade do 
imóvel, para isso houve ampliação da penhora em fl s. 136. AVALIAÇÃO: R$ 702.881,62. O leiloeiro 
fará jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo 
no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09Ficam, ainda, os executados, INTIMA-
DOS das designações supra, juntamente com a cônjuge, sendo ROSANE ANTUNES NOLASCO 
PELOZI, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Flávia de Almeida Montingelli Zanferdini. Juíza de Direito. Edital disponível na íntegra em www.
hastapublica.com.br

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS

REQUERIDOS: ODAIR JOSÉ DA SILVA, CARMO ALEIXO DE OLIVEIRA E ADELINO APARE-
CIDO FLORENCIO, REQUERENTE: CELSO TELLA E MARIA JOSEFA JACON TELLA, Cum-
primento Provisório de Sentença, Proc. nº 0020334-41.2018.8.26.0320. O Doutor Marcelo Ielo 
Amaro, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Limeira, do Estado de 
São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 13 de JU LHO 
de 2021 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 16 de JULHO de 2021 às 14:00 horas, e, para 
eventual segundo leilão: dia 06 de AGOSTO de 2021 às 14:00 horas. Na primeira hasta pública 
poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação e em segunda praça por 
quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por cento) do 
valor da avaliação atualizada. Leiloeiro Marcelo Valland, JUCESP 408, site: www.hastapublica.
com.br, Bem: Imóvel pertencente à matrícula nº 45.644 do 2º CRI de Limeira/SP, assim des-
crito: Terreno, com área útil de 166,64m², consta no cadastro da Prefeitura edifi cação com 
área de 47,49m², porém durante a vistoria constante às fl s. 281-313, foi percebido aumento da 
edifi cação que hoje tem uma área construída de 128,78m², com endereço na Rua João Bosco 
Felix Serafi m, nº 39, Bairro Graminha III, nesta cidade de Limeira/SP, com suas medidas e 
confrontações melhores descritas na matrícula supracitada. AVALIAÇÃO: R$ 391.129,33 (tre-
zentos e noventa e um mil, cento e vinte e nove reais e trinta e três centavos). O leiloeiro fará 
jus a uma comissão de 5% (cinco por cento), sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor 
do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das 
designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheira se casado for, bem como eventuais 
terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Marcelo Ielo Amaro. Juiz de 
Direito. Edital disponível na íntegra em www.hastapublica.com.br 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Requerido: Elcio Aparecido Pinto, Requerente: Alternativa Sociedade Educacional LTDA - Execu-
ção de Título Extrajudicial, Proc. 1005136-61.2015.8.26.0510. O Doutor Joelis Fonseca, MM. 
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Rio Claro, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 12 de JULHO de 2021 às 14:00 
horas, encerrando-se no dia 15 de JULHO de 2021 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: 
dia 04 de AGOSTO de 2021 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens 
por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da 
avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.has-
tapublica.com.br. Bens: OS DIREITOS SOBRE O IMÓVEL (REMANESCENTE) TRANSCRITO 
SOB  Nº 12.734 , ÀS FLS. 99, DO LIVRO 3-K (transcrição nº 17.484, às fl s. 51, do Livro 3-0), com 
frente para Avenida 20, lado par, entre as ruas 11 e 12, quadra completada pela avenida 22. 
Conforme Laudo de Avaliação às fl s. 232/258, o imóvel está localizado na Avenida 20, nº 1162, 
Rio Claro/SP, terreno de formato regular, o imóvel em questão trata de antiga residência, 
com diversos cômodos com distribuição indefi nida, que foi objeto de reforma inacabada e, 
há muito tempo abandonada. Atualmente, a construção se acha desprovida, entre outros, de 
cobertura, caixilhos, revestimento e instalações elétricas e sanitárias, possui área construída 
de 129m2 e área total de 444m2.  AVALIAÇÃO: R$ 357.948,94. ÔNUS: Não informado . Comissão 
do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, a executada, INTIMADA das desig-
nações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada for, bem como eventuais 
terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 13 de abril de 2021. Joelis 
Fonseca, Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

EDITAL DE LEILÃO

Íntegra do edital disponível em www.vivaleiloes.com.br. Esclarecimentos: tel. 11-3957-7717 - e-mail: contato@vivaleiloes.com.br

2ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo/SP
Edital de leilão judicial eletrônico  www.vivaleiloes.com.br - Processo nº 0018242-81.2003.8.26.0008

Autor: Condomínio Residencial Aldeia dos Pássaros, CNPJ 02.638.561/0001-46. Ré: Maria Cristina Bandeira Franco, RG 16.193.492-4, CPF
077.282.298-00. Terceiros/interessados: Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 00.522.239/0001-21; Procuradoria
do Município de São Paulo. Leiloeira oficial: Alethea Carvalho Lopes, JUCESP 899. 1º pregão: início em 20/07/2021 às 16h e encerramento
em 23/07/2021 às 16h. 2º pregão: início em 23/07/2021 às 16h e encerramento em 17/08/2021 às 16h. Bem Bem leiloado: Apartamento
nº 172, localizado no 17º andar do “Edifício Beija Flor” (Tipo III), conjunto “C”, do Condomínio Residencial Aldeia dos Pássaros, situado
à Estrada Velha da Penha, nº 88, no 27º Subdistrito - Tatuapé, contendo área privativa  de  66,500m2, área comum de garagem de 15,860m2

(uma vaga), área comum de 29,884m2, área total de 112,244m2 e a fração ideal no terreno de 0,1111%, com direito a uma vaga de garagem,
com utilização sujeita ao auxílio de manobrista. Contribuinte 062.190.0635-6. Matrícula 165.219 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de
São Paulo/SP. Avaliação: R$ 301.000,00 (outubro/2018), que será atualizado na data dos pregões de acordo com a tabela prática do TJSP.
2º leilão – lance mínimo: 60% (sessenta por cento). Comissão da leiloeira: 05% (cinco por cento) do valor da arrematação.

COMUNICADO
Em virtude do feriado estadual de 9 de Julho 

(Revolução Constitucionalista de 1932),
informamos às agências e anunciantes

que o Jornal Gazeta de S. Paulo circulará
com edição conjugada conforme abaixo:

O departamento comercial receberá
os materiais para publicações até o

dia 08/07 (quinta-feira) às 18 horas.

09/07 A 12/07
EDIÇÃO

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

03 e 06/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 11009333-62.2019.
valor total: R$ 30,00
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03 e 06/07
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1064670-36.2014.
valor total: R$ 30,00
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003216-90.2019.8.26.0161 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr ANDRE 
PASQUALE ROCCO SCAVONE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FAZER IMOBILIÁRIA E 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 19.086.368/0001- 42, na pessoa de seu representante legal, que 
THOR PEDRA E AREIA LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, para o recebimento de R$ 
14.795,33 (Jan/2019), decorrentes das Notas Fiscais emitidas de 27/07/2015 á 07/08/2015 vencidas 
e não pagas. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada sua CITAÇÃO por EDITAL 
para que, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o valor devidamente corrigido e acrescido 
de honorários advocatícios de 5%, que a tornará isenta das custas processuais ou, no mesmo prazo, 
apresente embargos, sob pena de constituir título executivo judicial, ficando advertida de que no caso 
de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema, aos 23 de junho de 2021. 

 
 
 

5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos –SP. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0009079-78.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a FERNANDO OLIVEIRA DE CERQUEIRA - ME - MAKTEAM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.313.812/0001-03, que ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA e INDUSTRIA E COMERCIO DE 
TRANSFORMADORES COSMO LTDA, ação de Procedimento Comum Cível (Espécies de 
Contratos) em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias úteis supra, pague o 
débito de R$ 29.804,73 (abril/2021), a ser atualizado, sob pena de multa de 10%, além de 
honorários advocatícios, também de 10% (art. 523, § 1º, do CPC), bem como penhora e avaliação 
de bens. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido 
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Afixado e Publique-se na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Guarulhos-SP. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL, 
PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER 
A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.284.036, em 18 de outubro de 
2019, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCA-
PIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 CC), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido 
dispositivo legal, apresentados por LORIVALDO NUNES DE FARIA, brasileiro, autônomo, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 19.540.315-0-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.698.158-12, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens com MARIA SONIA DA SILVA FARIA, brasileira, do lar, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 18.929.233-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 113.768.968-42, residentes e domici-
liados nesta Capital, Rua Cimbres, nº 112, Jardim Rebouças; JOSÉ DE MELO LEITE, brasileiro, aposentado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 24.353.456-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.111.058-80, 
casado sob o regime da comunhão universal de bens com MARIA ZENIRA LEITE, brasileira, do lar, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 30.830.751-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 117.751.878-37, residentes 
e domiciliados nesta Capital, Rua Cimbres, nº 157, Jardim Rebouças, os quais alegam deter a posse mansa 
e pacífica com animus domini, desde 19 de maio de 2.003, sobre o IMÓVEL situado na situado na Rua 
Cimbres, nºs 02 e 06, com área construída de 260,15m², e seu terreno com área de superfície de 268,22m², 
correspondente ao lote 01 da quadra 07, Jardim Rebouças, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado 
na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 169.047.0008-3. Imóvel esse que se acha registrado, 
conforme matrícula nº. 317.196, deste 11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de 
SANDRA PEREIRA VIANNA. Aduzem que adquiriam o imóvel conforme dois instrumentos particulares data-
dos de 19 de maio de 2.003 firmado entre os requerentes e Erasmo Almeida dos Santos, RG nº 17.956.502-3, 
CPF/MF nº 088.406.718-11. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente 
Procedimento Administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interes-
sados, ou os notificandos, SANDRA PEREIRA VIANNA ou SANDRA VIANNA MARQUES SILVA, ERASMO 
ALMEIDA DOS SANTOS, CRISTIANO CECCATTO, MARIA TEREZA DE SOUZA, DEISE CRISTINA DE 
SOUZA, WILSON CARLOS DE SOUZA, KLEBER DE SOUZA, TEREZINHA DEMETRIO BARBOSA DA 
SILVA, ANDERSON DEMETRIO BARBOSA DA SILVA HAUSLEITNER, JEFFERSON DEMETRIO BARBOS 
DA SILVA, ADRIANO RUI DEMETRIO BARBOSA DA SILVA, ADRIANA DEMETRIO BARBOSA MENDES,  
CHRISTIAN TADEU MENDES, JOSE CARLOS GOMES DA SILVA, JOÃO PRATES ALMEIDA,  GESIANI 
SANTOS PAIVA, ORLANDO LEMES DE MORAIS, APARECIDA OLIVEIRA DE MORAIS,  MARIA MADA-
LENA YOSHIKO POLA, JOÃO VALTER LEMES DE MORAIS, BENEDITO BRITO CONCEIÇÃO, MARCIA 
PATRICIA FERREIRA CONCEIÇÃO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), 
em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o 
procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de 
Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do 
Provimento nº. 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na 
ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº. 216-A da Lei nº. 6.015/73. Dado e passado no 11º. Registro de Imóveis da Comarca da Capital,  
01 de julho de 2021. O Oficial.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO RAYMUN-
DO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 
nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: BANCO SAN-
TANDER (BRASIL) S.A., CNPJ n° 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nºs 2.041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, INTIMA o devedor fiduciante: 
JAIR CORREIA GOMES, brasileiro, maior, administrador, solteiro, RG N° 8.962.587-0-SSP/SP, CPF/
MF Nº 919.120.408-91, para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, 
efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação 
da mora no valor de R$ 35.549,93 acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo 
pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da proprieda-
de do imóvel matriculado sob nº 101.127 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 23 
de junho de 2021 (Protocolo 668.640)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1014921-98.2019.8.26.0577 O MM. 
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr. Emer-
son Norio Chinen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ECO2 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
FRANQUIA LTDA. EPP, CNPJ 23.143.646/0001-23, que lhe foi proposta uma ação de Falência de 
Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte por parte 
de Riacho Embalagens Flexiveis Ltda., alegando em síntese, ser credora da ré de quantia repre-
sentada por duplicatas, em valor maior que 40 salários mínimos. Aduz que a requerida não honrou 
com o pagamento das duplicatas nos seus respectivos vencimentos, o que acarretou na lavratura do 
protesto por falta de pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São José dos Campos, aos 15 de abril de 2021.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006600-37-2014.8.26.0161. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael
Bragagnolo Takejima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rodinei Gomes Costa, CPF 280.274.328-
71, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária, por parte de
Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat, tipo Uno Mille Economy, cor azul, ano/modelo
2009/2010, placa EJL3675, chassi 9BD15802AA6304467, apreendido em 29.01.2015, haja vista o
inadimplemento do contrato de financiamento nº 30410-328493564, em anexo aos autos. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, no prazo
de 05 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15 dias, oferecer resposta,
ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema, aos 12
de maio de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1001342-92.2015.8.26.0296. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaguariúna, Estado de São Paulo, Dr(a).
MARCELO FORLI FORTUNA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CÉLIO AKIO ISIARA, CPF
309.564.748-45, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária
por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca Fiat, tipo Uno Way 1.0, vermelho, ano/
modelo 2011/2012, placa EVF4743, Renavam 346887275, chassi 9BD195162C0226909,
apreendido em 30/04/2016, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-23998511.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15
dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Jaguariúna, aos 16 de junho de 2021.

 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada ERONICE RODRIGUES DE OLI-
VEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.081.988-01. O Dr. Luiz Raphaelnardy Lencioni 
Valdez, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na 

forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sen tença ajuizada pelo 
MARCOS TADEU RODRIGUES DE LIMA em face de ERONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA - Processo nº 0025728-
13.2018.8.26 .0002 - Controle nº  630/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO BEM - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.
megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos 
e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão en-
viar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela 
guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente 
da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, a través do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/07/2021 às 10:30h e 
se encerrará dia 20/07/2021 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; 
não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no 
dia 20/07/2021 às 10:31h e se encerrará no dia 12/08/2021 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob 
o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá 
a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS 
LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - 
Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes de débitos fi scais e tributários que 
serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. O arrematante ar-
cará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, especialmente as dívidas referentes a multas, licenciamento e 
IPVA. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
sob pena de se desfazer a arrematação. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar ao leiloeiro FERNANDO JOSÉ 
CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matricula JUCESP nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao leiloeiro não está incluída no valor do lance e 
não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial 
ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matricula JUCESP nº 844 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito 
judicial, que fi cará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se 
realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de 
leilão nos termos do art. 889, I, do CPC.  RELAÇÃO DO BEM: Um veículo da marca Renault, modelo Logan 1.6, placa 
EML-8588, renavam 00182306364, ano/modelo 2009/2009. Consta no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo débitos vinculados ao veículo no valor de R$ 7.039,38 (11/04/2021). Valor da Avaliação: R$ 17.330,00 (dezessete 
mil, trezentos e trinta reais) para dezembro de 2020. O bem encontra-se à Av. Av. Sargento Geraldo Santana, nº 301, 
apto 131, Jardim Marajoara, CEP 04674-225, São Paulo/SP. Débito desta ação no valor de R$ 62.311,77 (04/2021). 
São Paulo, 15 de junho de 2021. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Luiz Raphaelnardy Lencioni Valdez - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – 
Comitente vendedor: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,  
-  CNPJ sob nº 45.050.663/0001-59 - Data: 30 de Julho de 2021, às 14:00. O 

leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 1: 01 Bug 20” 
Semirreboque Porta Container; Lote 2: 01 Bug 20” Semirreboque Porta Container; Lote 3: 01 Bug 
20” Semirreboque Porta Container; Lote 4: 01 Carreta Semirreboque Porta Container; Lote 5: 01 
Caminhão Toco; Lote 6: 01 Fiorino Furgão; EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

SATO LEILÕES – (11) 4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor: APTA CAMINHOES E ONIBUS S/A - 
CNPJ sob nº 04.588.248/0001-76 - Data: 27 de Julho de 2021, às 14:00.  O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sra. Tatiana 
Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão vendidos no estado em que se 

encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: 1. 01 SERRA PEDRAZZOLI COMP. C/ SUP. FERRO - Lance Inicial R$ 48.000,00. 2. 01 CABINA CONSTELATION 
(RECONDICIONADA SEM PORTAS COM TETO ALTO E FORRO PINTADO DE BRANCO) – Lance Inicial R$ 18.240,00. 3. 01 CARCAÇA EIXO TRASEIRO 
– Lance Inicial R$ 3.200,00. 4. MOTOR COMPLETO 9.3 Litros NGD 370 cv MWM Original – Código VW 2T2-100-015 – ED – SÉRIE Aplicação 
Constellation 19-370 /25-370 /26-370 / 31-370 – Lance Inicial R$ 26.400,00. 5.  Pneus usados BMW 02- 275/35R20 2-245/45R19 01-255/40R18 – 
Lance Inicial R$ 1.600,00. 6. 02 HELICES GRANDES – Lance Inicial R$ 1.200,00. 7. 27 PARAFUSADEIRAS PNEUMATICAS PI 725 TMX ¼ - Lance Inicial 
R$ 4.800,00  8. 01 COMPRESSOR SCHULZ MODELO CSA 8.2 ANO 2021 COM DEFEITO – Lance Inicial R$ 560,00. 9. 01 PORTA COM BATENTE 
BRANCA (LARGURA 0,80 X 2,30 ALTURA) – Lance Inicial R$ 1.200,00. 10. 02 POWER PACK E BOMBA DE PALHETA – Lance Inicial R$ 640,00. 11. 02 
RODAS (2VB601027AZ31 – COR – CROMO BRILHANTE – COM 06 FUROS MEDIDA –16 X 6"  COM CAMARA) – Lance Inicial R$ 400,00. 12. PLACAS 
EUCATEX 1.202 X 2.110 X 35 – Lance Inicial R$ 600,00. 13.  22 TAMPAS TETO VW CONSTELLATION 2S28172050 – Lance Inicial R$ 15.000,00. 14. 01 
DIAPHRAGM PUMP DPS 90E – Lance Inicial R$ 640,00. 15. 08 PARAFUSADEIRAS PNEUMÁTICA AT 4080 AP TIPO PISTOLA ¼ - Lance Inicial  R$ 
1.600,00. 16. 07 REBITADEIRAS MANUAL – Lance Inicial R$ 560,00. 17. (01) VISCOMETRO, (01) DINAMETRO, (02) NIVEL DE BOLHA, (01) MEDIDOR DE 
CAMADA, (01) CALIBRADOR DE PNEUS, (01) TRANFERIDOR DE 180º e (10) ESQUADROS – Lance Inicial R$ 3.200,00. 18. 01 BANCADA DE APOIO COM 
ESTOFAMENTO – Lance Inicial R$ 880,00. 19. 01 PARAFUSADEIRA PULMA AT 9500 – Lance Inicial R$ 1.200,00. 20. CADEIRAS ESCRITORIO – Lance 
Inicial R$ 1.150,00. 21. MESAS DE ESCRITORIO – Lance Inicial R$ 1.400,00. 22. ARMÁRIOS ESCRITÓRIO PEQUENOS – Lance Inicial R$ 800,00. 23. 
BOLSÃO KIT BOTAS/ROUPAS ACESSORIOS CORRIDA MARCA SPARCO – Lance Inicial R$ 4.800,00. 24. MALETA RADIO COMUNICAÇÃO CORRIDA 
MARCA RACING ELETRONICS MAYS LANDING, NEW JERSEY – Lance Inicial R$2.400,00. 25. TV 65 Polegadas Samsung – Modelo: usada OBS: SEM 
ACESSÓRIOS – Lance Inicial R$4.000,00. 26. 01 RELOGIO ORIGINAL OMEGA COLECIONADOR - refer. 35512000 watch – no 78004827 2007 
c/certificado de garantia – Lance Inicial R$ 20.000,00. 27. 01 RELOGIO ORIGINAL OMEGA COLECIONADOR 49706351 / 025528000 – referencia 
49706351 watch-no 025528000 ano 1995 com certificado de garantia – Lance Inicial R$ 8.000,00. 28. 01 RELOGIO ORIGINAL OMEGA 
COLECIONADOR - referencia 5973 /2807950802 – Lance Inicial R$ 1.600,00. 29. 01 RELOGIO ORIGINAL BREITLING  COLECIONADOR – Lance 
Inicial R$24.000,00. 30. 01-CLIMATIZADOR 12V +  05-RESERVATORIO AGUA – Lance Inicial R$ 320,00. 31. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - 
MODELO AOB18AC1 SÉRIE T000465 COM EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 1.600,00. 32. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - MODELO AOB18AC1 
SÉRIE T000435 COM EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 1.600,00. 33. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - MODELO AOB18AC1 SÉRIE T000464 COM 
EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 1.600,00. 34. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - MODELO AOB18AC1 SÉRIE T000466 COM EVAPORADOR – 
Lance Inicial R$ 1.600,00. 35. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - MODELO AOB40A1 SÉRIE T004802 COM EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 
1.600,00. 36. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - MODELO AOB40A1 SÉRIE T004882 COM EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 1.600,00. 37. 01 
CONDENSADOR DE AR FUJITSU - MODELO AOB40A1 SÉRIE T004800 COM EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 1.600,00. 38. 01 CONDENSADOR DE 
AR FUJITSU - MODELO AOB40A1 SÉRIE T004881 COM EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 1.600,00. 39. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - 
MODELO AOB40A1 SÉRIE T004803 COM EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 1.600,00. 40. 01 CONDENSADOR DE AR FUJITSU - SEM MODELO E 
EVAPORADOR – Lance Inicial R$ 400,00. 41. CONDENSADOR E EVAPORADOR AOBR 18JCC – Lance Inicial R$ 800,00. 42. 01 PIA DE GRANITO COM 
ACESSÓRIOS + CUBA – Lance Inicial R$ 2.400,00. 43. PÉS DE MESA DE GRANITO – Lance Inicial R$ 800,00. 44. GABARITO – Lance Inicial R$ 800,00. 
45. GABARITO – Lance Inicial R$ 800,00. 46. GABARITO PARA ONIBUS – Lance Inicial R$ 800,00. 47. GABARITO PARA ONIBUS – Lance Inicial R$ 
800,00. 48. 5 GABARITOS – Lance Inicial R$ 800,00. 49. MESA APOIO GABARITOS – Lance Inicial R$ 500,00. 50.  CARRO PARA TETO COM 
RODAS DO AL COM SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO – Lance Inicial R$ 2.000,00. 51. CARRINHO COM RODINHA PARA TRANSPORTAR 
CARRINHO DO TETO AL – Lance Inicial R$ 6.000,00. 52. CARROS PARA ARMAZENAMENTO TETO AL – Lance Inicial R$ 8.800,00. 53. CARRINHO 
TETO AL – Lance Inicial R$ 4.400,00. 54. 177 ESPUMAS ASSENTO C/ REVESTIMENTO AMARELO - CÓDIGO: 9364 – Lance Inicial R$ 3.200,00. 55. 177 
ESPUMAS ENCOSTO C/ REVESTIMENTO AMARELO - CÓDIGO: 9419 – Lance Inicial R$  3.200,00. 56. 111 ESPUMAS ENCOSTO C/ REVESTIMENTO 
AZUL - CÓDIGO: 6380 – Lance Inicial R$ 1.600,00. 57. 66 ESPUMAS ASSENTO C/ REVESTIMENTO AZUL - CÓDIGO: 6378 – Lance Inicial R$ 1.200,00. 
58. 01 CAIXA DE RODAS TRASEIRA LE - CÓDIGO: 6764 – Lance Inicial R$ 280,00. 59. 13 CAIXAS DE RODAS TRASEIRAS LE - CÓDIGO: 1504 – Lance 
Inicial R$ 1.600,00. 60. 01 ÔNIBUS (VW/AMD ALAMO URBANA) 17.230OD CARROCERIA AMD - (33 Lugares) - Ano: 2013/2013 - Placa: GCR-8896 - 
Ch: 9532G82W9DR356593 - Cor: BRANCA - SEM DÉBITOS - IPVA 2021 P/CONTA DO COMPRADOR – Lance Inicial R$ 84.000,00. 61. 01 ÔNIBUS 
(VW/AMD ALAMO URBANA) 17.230OD CARROCERIA AMD - (33 Lugares) - Ano: 2013/2013 - Placa: GIQ-0916 - Ch: 9532G82W1DR356412 - Cor: 
BRANCA - SEM DÉBITOS - IPVA 2021 P/CONTA DO COMPRADOR – Lance Inicial R$ 84.000,00. 62. 01 ÔNIBUS (VW/AMD ALAMO URBANA) 17.230 
OD CARROCERIA AMD - (33 Lugares) - Ano: 2013/2013 - Placa: GEO-3945 - Ch: 9532G82WXDR356229 - Cor: BRANCA - SEM DÉBITOS - IPVA 2021 
P/CONTA DO COMPRADOR – Lance Inicial R$ 84.000,00. 63. 01 ÔNIBUS (VW/AMD ALAMO URBANA) 17.230OD CARROCERIA AMD - (33 Lugares) - 
Ano: 2013/2013 - Placa: GFS-0493 - Ch. 9532G82W0DR356191 - Cor: BRANCA – Lance Inicial R$ 84.000,00. 64. CABINA PINTURA/ESTUFA ????  
MARCA DMC (DESMONTADA) – Lance Inicial R$ 80.000,00. 65. 4 BANCOS CAMINHOES VW ORIGINAIS – Lance Inicial R$ 2.800,00. Edital completo, 
condições de venda e participação deste leilão estão disponíveis em nosso site www.satoleiloes.com.br.

SATO LEILOES – (11)4223-4343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente 
vendedor: José Rodrigo De Pietro , sediada na Cidade de Taquaritinga-SP, inscrita 
no CNPJ sob nº 42.417.546/0001-92 - Data: 27 de Julho de 2021, às 11:00. O leilão 
será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Tatiana Hisa Sato - JUCESP nº 817, situado à 

Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul – SP, online no site 
www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão 
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 01: Ford F4000, 1982, Azul, 
Diesel; Lote 02: Trator 65x Massey Ferguson1975, Vermelho; Lote 03: Trator 65x Massey Ferguson, 
1970, Vermelho, Diesel; Lote 04: Trator 65x Massey Ferguson, 1970, Vermelho, Diesel; Lote 05: 
Trator 80id, Valmet, Amarelo, Diesel; Lote 06: Trator Modelo: 275, Massey Ferguson,  1982, 
Vermelho,  Diesel; Lote 07: Lote: Reboque agrícola, Modelo: Agrícola 3x1.80; Lote 08: Volkswagen 
Gol Ecomotion 1.0  2010/2011, Preto, Flex; Lote 09: Trator Ford 6600 com lâmina e concha, Azul, 
Diesel; Lote 10: Trator Ford 6600; EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 
DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 21/07/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 

307.000,00 e 2º leilão público – 22/07/2021 às 09h00 - VALOR: R$ 685.072,01. TATIANA HISA 
SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário PIENZA INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA LTDA – CNPJ 13.209.998/0001-80, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo 
descrito, por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento 
Imobiliário – SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições 
aplicáveis pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Apartamento nº 61, localizado no 
6º pavimento, da Torre 2 – Bloco Sole, “Condomínio Essencialle Home Club”, na Rua Luis Scott, nº 
165, na “Vila das Flores”, Bairro “Aldeia”, em Barueri/SP, com área privativa de 57,100m², área 
comum de 40,642m², área total de 97,742m², e ainda o direito de uso de 01 vaga de garagem.  Av. 
12/190.965, 18/05/2020. Extraída dos autos de Ação de Execução Civil (processo ordem nº 
10029214120198260068), movida pelo Condomínio Essencialle Home Club, CNPJ/MF nº 
24.894.278/0001-18, contra Anderson Pereira dos Santos CPF/MF nº 299.413.258-39. Os direitos 
sobre o domínio útil do imóvel objeto desta matrícula, decorrentes da alienação fiduciária, 
registrada sob nº 11 nesta. Imóvel ocupado. O valor da dívida não está contemplando os débitos 
condominiais, os quais estão sendo executados nos autos do processo nº 
1002921-41.2019.8.26.0068. MATRÍCULA: 190.965 – Registro de Imóveis da Comarca de 
Barueri/SP. FIDUCIANTE: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS CPF 299.413.258-39. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 21/06/2021. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura 
pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da 
arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no 
caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou 
eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam a 
cargo do adquirente os tributos (IPTU, laudêmio etc.), bem como das contribuições condominiais 
que recaírem sobre o imóvel, mesmo que anteriores à arrematação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado VALDIR GOMES DOS SANTOS 
10250657864, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.494.6530/0001-41; e do depositário VAL-
DIR GOMES DOS SANTOS. O Dr. Roginer Garcia Carniel, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão 
do bem móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por POLIMIX CONCRE LTDA em face de VALDIR GOMES DOS 
SANTOS - Processo nº 1000951-94.2019.8.26.0362 – Controle nº 275/2019, e que foi designada a venda do bem 
descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que 
se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas 
para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código 
de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer 
que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre 
será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.
megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 15/07/2021 às 10:00h e se encerrará dia 20/07/2021 às 10:00h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 20/07/2021 às 10:01h e se encerrará no dia 
13/08/2021 às 10:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO 
CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO 
BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da ava-
liação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.
br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPVA 
e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo 
de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta 
de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e 
II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DES-
CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 
pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMIS-
SÃO – O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. 
DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser reali-
zado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial nos autos, 
que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.
com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou 
pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. 
RELAÇÃO DO BEM: uma caminhonete cab. aberta, marca CHEVROLET, modelo MONTANA LS, ano 2014/2015, placa 
FXU7166, chassi 9BGCA80X0FB145145, cor branca, renavam 1018284050, álcool/gasolina. Consta no site da Secreta-
ria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 38.475,71 (13/04/2021). O bem 
encontra-se na Rua Marieta B. Rodrigues, 143, Jardim Samira, Mogi Guaçu/SP, sendo nomeado depositário VALDIR 
GOMES DOS SANTOS. Valor da Avaliação do bem: R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais) para outubro 
de 2020. Assim, pelo presente edital fi ca(m) o(s) requerido(s) supracitado(s), bem como seu(ua) cônjuge, se casado(a) 
for, intimado(s) da designação supra, caso não localizado(s) para intimação pessoal. Mogi Guaçu, Eu,  diretora/diretor, 
conferi. Dr. Roginer Garcia Carniel - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

O SINTTARESP - SINDICATO DOS EMPREGADOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS 
E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DIAGNÓSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o n o 59.950.410/0001-46, lo-
calizado na Rua Demini, nº 471, Vila Matilde, São Paulo/SP, comunica o afastamento 
temporário por motivo de saúde do Presidente SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA, a 
partir de 05/07/2021, no seu lugar assumirá, a Presidência do sindicato o Vice Pre-
sidente THIAGO JOSE LOPES DE OLIVEIRA LEITE RG Nº 41.562.782-5; CPF Nº 
353.526.968-71; PIS Nº 13620583896, conforme previsão Estatutária.

DocuSign Envelope ID: F1967E03-AB37-447D-AF50-E8CE32161BDB


