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Brasil registra mais de 500 mortes 
por temporais desde o � m de 2021

 ATrata-se do período de chuvas com mais 
mortes desde 2011, quando deslizamentos 
de terra fi zeram 918 vítimas só no Rio 

O Brasil teve pelo menos 507 mor-
tes por temporais desde o � m de 
2021 - só a Grande Recife regis-
trou mais de 100 nos últimos dias. 
Além do fenômeno climático La 

Niña neste ano, especialistas já 
falam em mais eventos extremos 
com o aquecimento global. Soma-
dos a isso estão a falta de estrutu-
ra urbana e o dé� cit habitacional, 

que leva os mais pobres a ocupar 
áreas de risco, como encostas e 
beiras de córregos. O balanço é do 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional.                                BRASIL/A4

Desemprego recua para 10,5% 
e atinge 11,3 milhões no BrasilTaboão da Serra já 

aplica 3ª dose contra 
Covid-19              SERVIÇOS/A2

JOVENS DE 12 A 17 ANOS

Dados foram divulgados na manhã desta terça-feira pelo IBGE                    BRASIL/A4

MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Passa de 100 
o nº de vítimas 
em Pernambuco
O número de mortos pelas chu-
vas em Pernambuco subiu para 
106, de acordo com balanço di-
vulgado na tarde desta terça-fei-
ra (31) pelo governo do estado. Ao 
todo, dez pessoas seguem desapa-
recidas em todo o estado. No iní-
cio da tarde desta terça, os corpos 
de seis vítimas de deslizamentos 
de barreiras foram encontrados - 
três na Vila dos Milagres, no Reci-
fe, e outras três em Jardim Mon-
teverde, entre Recife e Jaboatão 
dos Guararapes, onde os trabalhos 
de buscas se encerram, uma vez 
que todos os desaparecidos foram 
encontrados.                        BRASIL/A4

A taxa de novas internações provocadas pelo coronavírus cresceu 120% em 
maio no estado de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria da Saúde. 
Apesar do aumento, a média móvel atual está distante daquela veri� cada no 
pico da pandemia, em março de 2021, e também no ápice deste ano, ocorri-
do no � nal de janeiro, por conta da variante ômicron.                            ESTADO/A3

Putin está com 
câncer e só tem 
3 anos de vida
O presidente da Rússia Vladimir 
Putin  recebeu apenas mais três 
anos de vida por médicos. Al-
guns relatórios informam que o 
comandante tem câncer e que 
sua saúde está se deteriorando 
rapidamente. As informações são 
do Independent.  Segundo infor-
mações, um o� cial da segurança 
russa alegou que Vladimir “não 
tem mais de dois a três anos para 
permanecer vivo” e que tem “uma 
forma grave de câncer em rápida 
progressão”. Putin estaria perden-
do a visão e sofrendo com fortes 
dores de cabeça.  MUNDO/A4

Novo Top Gun já 
é maior sucesso 
de Tom Cruise

ANEXO/A12

Em São Paulo  Com alta nas 
internações, 10 milhões ainda 

não tomaram a dose de reforço

 ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

DF e outros Estados - 
gazetasp.com.br

 TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro diz que só deve participar de debates eleitorais no 2º turno. BRASIL/A4

Isa promete insistir 
pela cassação de 
colega da Alesp

A deputada estadual Isa Penna 
(PCdoB) garante que vai até o 
� m para buscar a cassação do 
colega Delegado Olim (PP). O 
Conselho de Ética da Alesp re-
jeitou abrir um processo con-
tra Olim após ele dizer que Isa 
“teve sorte” de ter sido asse-
diada pelo deputado Fernando 
Cury (União Brasil).     ESTADO/A3
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Pagamento de débitos. A Receita Federal prorrogou até 
a próxima sexta-feira (3) o prazo de adesão ao Programa 
de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbi-
to do Simples Nacional (Relp). O prazo terminaria ontem. 
De acordo com a Receita Federal, a instrução normativa 
com a prorrogação será publicada em edição extra do Diá-
rio Oficial da União. Podem ser parcelados pelo Relp todas 
as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o mês de fe-
vereiro de 2022. A adesão pode ser feita pelo e-CAC, dispo-
nível no site da Receita Federal ou pelo Portal do Simples 
Nacional. Segundo a Receita, o pagamento poderá ser rea-
lizado em até 180 vezes, com redução de até 90% das mul-
tas e juros, dependendo do volume da perda de receita da 
empresa durante os meses de março a dezembro de 2020 
(calculado em relação a 2019). Parcelamentos rescindidos 
ou em andamento também poderão ser incluídos. (AB)

Acesso à Justiça. RightStars é uma plataforma virtual e 
chega ao mercado para inovar a maneira como o brasi-
leiro tem acesso à justiça. No Brasil, estima-se que 140 
milhões de pessoas e 10 milhões de pequenas empresas 
não têm suas demandas jurídicas atendidas. A Rightstars 
oferece um caminho para os advogados moldarem seu 
próprio futuro, ao mesmo tempo em que possibilita uma 
atividade mais estável. Abrindo portas para que os advo-
gados participem da “economia criativa” usando canais 
de exposição e ferramentas para aprimorar o trabalho 
digital. Mais informações no site www.rightstars.co/BR. 
(GSP)
 
Habitação. A Caixa liberou R$ 400 bilhões em emprésti-
mos de financiamentos habitacionais desde 2019. Segun-
do o banco, responsável por 65% dos empréstimos desse 
tipo no País, o valor impulsionou o setor de construção 
civil, que registrou alta de 9,7% do Produto Interno Bru-
to (medida da produção de bens e serviços) em 2021.  “A 
Caixa, atenta aos movimentos do mercado e exercendo 
seu papel social e de liderança no segmento, disponibili-
zou para 2022 um orçamento superior ao do ano anterior, 
com o objetivo de atender demandas do setor”, diz o ban-
co, em nota. No primeiro trimestre de 2022, as contrata-
ções com recursos da poupança (SBPE) chegaram a R$ 21,4 
bilhões, aumento de 31,2% em relação ao mesmo período 
de 2021. (AB)

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

As inscrições para 
o ProJovem Ur-
bano em Embu 
das Artes estão 
abertas. O pro-

grama oferece aos jovens de 
18 a 29 anos do município a 
chance de concluir o Ensi-
no Fundamental II e ter uma 
Qualificação Profissional em 
Administração. 

São 200 vagas oferecidos, 
e o período para conclusão 
do curso é de 18 meses. Para 
participar do programa é ne-
cessário ir em uma das esco-
las municipais com RG, CPF, 
comprovante de residência 
e histórico escolar. Caso não 
tenha histórico será realiza-
do um teste de proficiência 
em leitura no ato da inscri-
ção. O aluno também pode-
rá escolher em qual unidade 
deseja estudar.

 D São 200 vagas oferecidos, e o período para conclusão do curso 
é de 18 meses; jovens de Embu das Artes podem ser inscrever

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

Programa em Embu das 
Artes oferece quali� cação

PROJOVEM URBANO. O programa oferece aos jovens de 18 a 29 anos a chance de 
concluir o ensino fundamental II e ter uma qualifi cação profi ssional em Administração

A inscrição também 
pode ser feita através do link 
(accounts.google.com/Servi-
ceLogin), anexando cópia do 
RG, CPF, comprovante de re-
sidência e histórico escolar. 

PROGRAMA. 
O Projovem Urbano é uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Embu das Artes e o governo 
federal, por meio do Minis-
tério da Educação. Mais in-

formações pelo telefone (11) 
4785- 3548 ou pelo e-mail: 
projovem.sme@educa-
caoembudasartes.com

A equipe de profissio-
nais que compõem o proje-
to é formada por educado-
res, assistente pedagógico, 
assistente administrativo e 
coordenador geral. O ende-
reço das escolas onde serão 
realizados os cursos pode 
ser acessado pelo site da Ga-
zeta. (GSP) 

 D Aplicação da 3ª dose contra Covid-19 em jovens de 12 a 17 anos já começou em Taboão da Serra, na Grande São Paulo  

DIVULGAÇÃO/PMTS

Os adolescentes de 12 a 17 
anos de Taboão da Serra, na 
região sudoeste da Grande 
São Paulo, já podem receber 
a 3ª dose contra a Covid-19. 

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou 
na manhã desta segunda-feira (30) a apli-
cação da dose adicional em jovens nessa 
faixa etária. A vacinação acontece nas 13 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h 
às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para receber a 3ª dose, os adolescen-
tes precisam estar acompanhados de res-
ponsável legal, apresentar documento 
oficial com foto, cartão do SUS e cartão 
de vacinação que comprove a aplicação 
das doses anteriores. Vale ressaltar que 
o intervalo entre a segunda e a terceira 
dose é de quatro meses.

O secretário de Saúde, José Alberto 
Tarifa afirmou que a vacinação contra a 
Covid-19 segue avançando em Taboão da 

Serra, agora com a aplicação da tercei-
ra dose em jovens de 12 a 17 anos. “Essa 
dose adicional garante o reforço que o 
organismo precisa para combater a Co-
vid-19 em caso de contágio. A vacina-
ção é de extrema importância para que a 
doença permaneça sob controle, por isso 
é substancial que pais e responsáveis le-
gais levem os adolescentes para serem 
vacinados”, disse.

BALANÇO.  
De acordo com o portal Vacina Já, do Go-
verno do Estado, até esta segunda- feira, 
30 de maio, Taboão da Serra já aplicou 
640.846 doses dos imunizantes contra 
a Covid-19. Sendo, 249.913 pessoas va-
cinadas com a primeira dose, das quais 
230.813 já receberam a segunda. O muni-
cípio já aplicou 152.214 doses adicionais e 
7.906 vacinas em dose única.
 (Matheus Herbert)

Taboão já aplica 3ª dose contra 
Covid em jovens de 12 a 17 anos

Vacinação 
acontece nas 
unidades 
de saúde de 
segunda a 
sexta-feira, 
das 8h às 16h; 
adolescentes 
precisam estar 
acompanhados 
de um 
responsável 
legal

Fique 
ligado  

O Projovem 
Urbano é uma 
parceria entre 
a Prefeitura de 
Embu das Artes e 
o Ministério da 
Educação

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

AMANHÃ: SEXTA:

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

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

SÁBADO:

18° 31°
16° 26°

17° 25°

15° 21°

11° 18°

16° 27°

17° 27°

18° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol e muitas 
nuvens à tarde. 
À noite o céu fi ca 
nublado.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

16º 25° 15º 19° 15º 20°

Nublado com 
aberturas de sol à 
tarde. Pode garoar 
de manhã.

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8
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Pagamento de débitos. A Receita Federal prorrogou até 
a próxima sexta-feira (3) o prazo de adesão ao Programa 
de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbi-
to do Simples Nacional (Relp). O prazo terminaria ontem. 
De acordo com a Receita Federal, a instrução normativa 
com a prorrogação será publicada em edição extra do Diá-
rio Oficial da União. Podem ser parcelados pelo Relp todas 
as dívidas apuradas pelo Simples Nacional até o mês de fe-
vereiro de 2022. A adesão pode ser feita pelo e-CAC, dispo-
nível no site da Receita Federal ou pelo Portal do Simples 
Nacional. Segundo a Receita, o pagamento poderá ser rea-
lizado em até 180 vezes, com redução de até 90% das mul-
tas e juros, dependendo do volume da perda de receita da 
empresa durante os meses de março a dezembro de 2020 
(calculado em relação a 2019). Parcelamentos rescindidos 
ou em andamento também poderão ser incluídos. (AB)

Acesso à Justiça. RightStars é uma plataforma virtual e 
chega ao mercado para inovar a maneira como o brasi-
leiro tem acesso à justiça. No Brasil, estima-se que 140 
milhões de pessoas e 10 milhões de pequenas empresas 
não têm suas demandas jurídicas atendidas. A Rightstars 
oferece um caminho para os advogados moldarem seu 
próprio futuro, ao mesmo tempo em que possibilita uma 
atividade mais estável. Abrindo portas para que os advo-
gados participem da “economia criativa” usando canais 
de exposição e ferramentas para aprimorar o trabalho 
digital. Mais informações no site www.rightstars.co/BR. 
(GSP)
 
Habitação. A Caixa liberou R$ 400 bilhões em emprésti-
mos de financiamentos habitacionais desde 2019. Segun-
do o banco, responsável por 65% dos empréstimos desse 
tipo no País, o valor impulsionou o setor de construção 
civil, que registrou alta de 9,7% do Produto Interno Bru-
to (medida da produção de bens e serviços) em 2021.  “A 
Caixa, atenta aos movimentos do mercado e exercendo 
seu papel social e de liderança no segmento, disponibili-
zou para 2022 um orçamento superior ao do ano anterior, 
com o objetivo de atender demandas do setor”, diz o ban-
co, em nota. No primeiro trimestre de 2022, as contrata-
ções com recursos da poupança (SBPE) chegaram a R$ 21,4 
bilhões, aumento de 31,2% em relação ao mesmo período 
de 2021. (AB)

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

As inscrições para 
o ProJovem Ur-
bano em Embu 
das Artes estão 
abertas. O pro-

grama oferece aos jovens de 
18 a 29 anos do município a 
chance de concluir o Ensi-
no Fundamental II e ter uma 
Qualificação Profissional em 
Administração. 

São 200 vagas oferecidos, 
e o período para conclusão 
do curso é de 18 meses. Para 
participar do programa é ne-
cessário ir em uma das esco-
las municipais com RG, CPF, 
comprovante de residência 
e histórico escolar. Caso não 
tenha histórico será realiza-
do um teste de proficiência 
em leitura no ato da inscri-
ção. O aluno também pode-
rá escolher em qual unidade 
deseja estudar.

 D São 200 vagas oferecidos, e o período para conclusão do curso 
é de 18 meses; jovens de Embu das Artes podem ser inscrever

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

Programa em Embu das 
Artes oferece quali� cação

PROJOVEM URBANO. O programa oferece aos jovens de 18 a 29 anos a chance de 
concluir o ensino fundamental II e ter uma qualifi cação profi ssional em Administração

A inscrição também 
pode ser feita através do link 
(accounts.google.com/Servi-
ceLogin), anexando cópia do 
RG, CPF, comprovante de re-
sidência e histórico escolar. 

PROGRAMA. 
O Projovem Urbano é uma 
parceria entre a Prefeitura de 
Embu das Artes e o governo 
federal, por meio do Minis-
tério da Educação. Mais in-

formações pelo telefone (11) 
4785- 3548 ou pelo e-mail: 
projovem.sme@educa-
caoembudasartes.com

A equipe de profissio-
nais que compõem o proje-
to é formada por educado-
res, assistente pedagógico, 
assistente administrativo e 
coordenador geral. O ende-
reço das escolas onde serão 
realizados os cursos pode 
ser acessado pelo site da Ga-
zeta. (GSP) 

 D Aplicação da 3ª dose contra Covid-19 em jovens de 12 a 17 anos já começou em Taboão da Serra, na Grande São Paulo  

DIVULGAÇÃO/PMTS

Os adolescentes de 12 a 17 
anos de Taboão da Serra, na 
região sudoeste da Grande 
São Paulo, já podem receber 
a 3ª dose contra a Covid-19. 

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou 
na manhã desta segunda-feira (30) a apli-
cação da dose adicional em jovens nessa 
faixa etária. A vacinação acontece nas 13 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h 
às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para receber a 3ª dose, os adolescen-
tes precisam estar acompanhados de res-
ponsável legal, apresentar documento 
oficial com foto, cartão do SUS e cartão 
de vacinação que comprove a aplicação 
das doses anteriores. Vale ressaltar que 
o intervalo entre a segunda e a terceira 
dose é de quatro meses.

O secretário de Saúde, José Alberto 
Tarifa afirmou que a vacinação contra a 
Covid-19 segue avançando em Taboão da 

Serra, agora com a aplicação da tercei-
ra dose em jovens de 12 a 17 anos. “Essa 
dose adicional garante o reforço que o 
organismo precisa para combater a Co-
vid-19 em caso de contágio. A vacina-
ção é de extrema importância para que a 
doença permaneça sob controle, por isso 
é substancial que pais e responsáveis le-
gais levem os adolescentes para serem 
vacinados”, disse.

BALANÇO.  
De acordo com o portal Vacina Já, do Go-
verno do Estado, até esta segunda- feira, 
30 de maio, Taboão da Serra já aplicou 
640.846 doses dos imunizantes contra 
a Covid-19. Sendo, 249.913 pessoas va-
cinadas com a primeira dose, das quais 
230.813 já receberam a segunda. O muni-
cípio já aplicou 152.214 doses adicionais e 
7.906 vacinas em dose única.
 (Matheus Herbert)

Taboão já aplica 3ª dose contra 
Covid em jovens de 12 a 17 anos
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legal
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a Prefeitura de 
Embu das Artes e 
o Ministério da 
Educação

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

AMANHÃ: SEXTA:

Não podem circular na cidade de 
São Paulo das 7h às 10h e das 17h 
às 20h veículos com placas fi nal:

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

SÁBADO:

18° 31°
16° 26°

17° 25°

15° 21°

11° 18°

16° 27°

17° 27°

18° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol e muitas 
nuvens à tarde. 
À noite o céu fi ca 
nublado.

Sol com muitas 
nuvens durante o 
dia e períodos de 
céu nublado.

16º 25° 15º 19° 15º 20°

Nublado com 
aberturas de sol à 
tarde. Pode garoar 
de manhã.

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8
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 A A deputada estadual Isa 
Penna (PCdoB) garante que 
vai até o fim para buscar a 
cassação do colega Delega-
do Olim (PP). O Conselho de 
Ética da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) re-
jeitou abrir um processo con-
tra Olim após ele dizer que Isa 
“teve sorte” de ter sido asse-
diada pelo também deputado 
Fernando Cury (União Brasil). 
Na semana passada, a parla-
mentar entregou um pedi-
do de reabertura do caso. Ela 
também quer o afastamento 
de Olim do Conselho de Éti-
ca da Casa.

Mas, por que Olim fez a 
afirmação sexista em um po-
dcast com milhares de espec-
tadores, em um momento 
em que os holofotes estavam 
sobre o caso de Arthur do Val 

Isa Penna promete 
insistir pela 
cassação de Olim

EXCLUSIVO. Deputada do PCdoB volta a buscar cassação de 
colega na Alesp que disse que ela ‘teve sorte’ de ter sido assediada

Isa conta que violência sofrida na Alesp transformou sua ação política

Deputada diz que  a 
penalidade a Fernando Cury, 
que a assediou sexualmente 
em 2020, é ‘uma afronta ao 
sistema’ da Alesp

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO
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(União Brasil), que seria cas-
sado na Alesp justamente por 
falas agressivas contra mu-
lheres? Detalhe: Olim era o re-
lator do caso de Arthur do Val.

“Ele estava revelando que 
assédio para ele pode ser uma 
brincadeira, e que sou culpa-

da por ter sido assediada. É as-
sim que ele pensa”, responde 
a parlamentar, em entrevista 
à reportagem da Gazeta em 
seu gabinete na Alesp, em que 
fala também sobre outros ca-
sos de assédio que sofreu em 
sua trajetória.

Ela continua a análise 
sobre a afirmação de Olim: 
“Nunca podemos subestimar 
a prepotência de um homem 
branco, cis, heterossexual e 
com poder. Têm deputados 
que estão aqui há décadas. 
Um cara desses acha que vai 
ser cassado? Nunca. Ele re-
produz essas coisas porque 
se sente blindado pela insti-
tuição”.

A penalidade que caiu so-
bre Fernando Cury, porém, 
é considerada pela deputada 
como um sinal de que as coi-

sas podem estar mudando na 
Casa, apesar de achar a pena 
insuficiente. Ele foi afastado 
do cargo por seis meses após 
passar a mão nos seios de Isa 
durante uma sessão na Alesp, 
em dezembro de 2020.

“Um coronel como Fer-
nando Cury ser punido é uma 
afronta ao sistema. Não é à 
toa que você vê deputados 
como Wellington Moura [Re-
publicanos] e como delegado 
Olim se unindo para o prote-
ger, porque todos sabem que 
se os deputados começarem 
a ser fiscalizados quanto ao 
machismo, vão sobrar pou-
quíssimos”, acredita ela.

Isa já viveu, segundo rela-
to próprio, uma série de vio-
lências de gênero durante a 
sua atuação política. Como 
assessora do vereador Toni-

nho Vespoli (PSOL), na Câma-
ra Municipal de São Paulo, 
havia vereadores que diziam 
que só assinaria algum reque-
rimento que ela havia levado 
caso pudessem “pegar em sua 
mãozinha”.  

Quando se tornou verea-
dora na Capital, por 30 dias, 
uma semana depois foi cha-
mada de “vadia” e “vagabun-
da” pelo vereador Camilo 
Cristófaro (hoje no Avante, 
então no PSB, e que está pas-
sando por um processo na Câ-
mara por usar uma expressão 
racista).

Assessores também tira-
ram foto dela por trás para 
jogar em grupos de WhatsA-
pp com comentários sobre 
seu corpo – e ainda teve um 
que tentasse chantageá-la por 
isso. Ainda houve vezes que 

ouviu em rodinha de verea-
dores, ao se aproximar: “O 
que vocês preferem? A boca 
ou os olhos da Isa?”.

Tiveram casos ainda mais 
graves, como quando um as-
sessor jogou um papel com 
esperma em sua bolsa. Houve 
também um deputado, que 
ela prefere não dizer o nome 
por não ter como provar, que 
perguntou qual seria o seu 
preço “por uma noite”, quan-
do Isa já era deputada.

“Como isso já aconteceu 
comigo literalmente dezenas 
de vezes, quando o Fernando 
Cury passou a mão em mim 
não tive aquele momento de 
congelar, sabe? Não tive dúvi-
da de que aquilo era um assé-
dio”, relembra.

Esse histórico inspirou a 
deputada a protocolar um 
projeto na semana passada 
com a intenção de que parla-
mentares que sofreram qual-
quer tipo de punição relacio-
nada à violência de gênero 
sejam impedidos de perma-
necer ou concorrer a cargos 
no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, na mesa direto-
ra ou à Presidência da Casa até 
o fim da legislatura corrente. 

A deputada conta que o 
caso da violência sofrida de 
Cury transformou a sua atua-
ção política, e que começou a 
se tornar referência para mui-
tas mulheres. 

Leia a entrevista com-
pleta com a parlamentar do 
PCdoB pelo site da Gazeta. 
(Bruno Hoffmann e Joe Silva)

‘Ele estava 
revelando que 
assédio para ele 
pode ser uma 
brincadeira, e 
que sou culpada 
por ter sido 
assediada. É 
assim que ele 
pensa’

 A A taxa de novas interna-
ções provocadas pelo corona-
vírus cresceu 120% em maio 
no estado de São Paulo,  de 
acordo com dados da Secre-
taria da Saúde. Apesar do au-
mento, a média móvel atual 
está distante daquela verifica-
da no pico da pandemia, em 
março de 2021, e também no 
ápice deste ano, ocorrido no 
final de janeiro, por conta da 
variante ômicron.

Uma possível  nova onda 
da doença preocupa especia-
listas, mas, mesmo assim, cer-
ca de  10 milhões de paulis-
tas ainda não retornaram aos 
postos de saúde para tomar a 
dose de reforço da vacina.

O mês de maio está se en-
cerrando com uma média 
móvel diária de internações, 
em leitos de enfermaria ou de 
UTI, de 374 nesta segunda-fei-
ra (30). No início do mês, no 

10 milhões de paulistas ainda 
não tomaram a dose de reforço

Uma possível nova onda preocupa especialistas, mas, mesmo assim, 
cerca de 10 milhões de paulistas ainda não tomaram a dose de reforço
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dia 1º, o indicador era de 171 
internações diárias.

Ainda assim, o resul-
tado está distante daque-
le observado  em janeiro 
quando este número indica-

va  1.521  hospitalizações diá-
rias. Já  no pior momento 
da pandemia, em março de 
2021, o estado de SP chegou 
a ter 3.399 internações por 
dia. (GSP) 

 A O Tribunal de Contas da 
União (TCU) reconheceu o 
uso irrregular de  verbas do 
Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica pelo Go-
verno de São Paulo. De acor-
do com as procuradorias, o 
Estado usou R$ 2 bilhões da 
verba do Fundeb em 2021 
para pagamento de despe-
sas previdenciárias de servi-
dores aposentados.

O TCU se posicionou após 
uma representação do Minis-
tério Público Federal (MPF) 
e do Ministério Público de 
Contas.

A situação se arrasta há 
pelo menos cinco anos, so-
mando o montante de quase 
R$ 16 bilhões durante o pe-
ríodo. Mesmo assim, os gas-
tos do governo do estado de 
São Paulo foram aprovados 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-SP).

TCU reconhece uso irregular 
de verbas do Fundeb em SP

A Secretaria Estadual da 
Educação afirmou em nota 
que a questão dos inativos 
foi resolvida em 2018 pelo 
TCE-SP, e que a decisão está 
sendo rigorosamente cum-
prida.

“A Secretaria da Educação 
vem seguindo as orientações 
da corte de contas. A modu-
lação da decisão do TCE-SP 

prevê a redução gradual do 
uso do Fundeb para essa fi-
nalidade durante cinco anos, 
até cessar a sua utilização em 
2024. Tal decisão segue vi-
gente, e seu cumprimento 
não está prejudicando os in-
vestimentos da Secretaria da 
Educação”, disse o comunica-
do da pata.

Em explicação sobre o 
caso à  “Rede Globo”,  O TCE 
enviou o voto do conselhei-
ro Dimas Ramalho, em que 
ele disse que, apesar da posi-
ção contrária do Ministério 
Público de Contas, “conside-
ra os repasses como despe-
sas com ensino” e fez uma 
ressalva de que “tais gastos 
devem ser empregados de 
forma efetiva para o cum-
primento dos limites consti-
tucionais para que seja con-
siderado como montante 
aplicado”. (GSP)

De acordo com as 
procuradorias, 
o Estado usou 
R$ 2 bilhões 
da verba da 
educação em 2021 
para pagamento 
de despesas 
previdenciárias
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 A O Brasil teve pelo menos 
507 mortes por temporais 
desde o fim de 2021 - só a 
Grande Recife registrou 91 
nos últimos dias. Trata-se 
do período de chuvas com 
mais mortes desde 2011, 
quando deslizamentos de 
terra fizeram 918 vítimas 
só na Região Serrana do Rio. 
Além do fenômeno climáti-
co La Niña neste ano, espe-
cialistas já falam em mais 
eventos extremos com o 
aquecimento global. Soma-
dos a isso estão a falta de 
estrutura urbana e o défi-
cit habitacional, que leva os 
mais pobres a ocupar áreas 
de risco, como encostas e 
beiras de córregos.

O balanço é do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), que regis-
tra regularmente os casos 
desde o início do período 
mais chuvoso, no caso mais 
recente desde dezembro. O 
relatório apontava 421 mor-
tes até sexta-feira.

Depois, mais de 100 óbi- Deslizamento de terra em Recife  deixa cerca de 100 mortos; resgate segue sendo feito na região 

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Tragédias: Brasil teve mais  
de 500 mortes por temporais 

DESDE O FIM DO ANO PASSADO. Trata-se do período de chuvas com mais mortes desde 2011, aponta balanço 

tos foram confirmados em 
Pernambuco. A Defesa Civil 
informou que ainda há 26 
desaparecidos e cerca de 6,1 
mil desabrigados. Os tem-
porais desde a semana pas-
sada afetam principalmen-
te a região metropolitana 
do Recife, a Zona da Mata 
pernambucana e Alagoas. 
Se contar a partir do início 
de dezembro do ano passa-
do, mostram os dados da 
pasta, o Rio é o Estado com 
mais perdas: 256, a maioria 
(238) em Petrópolis.

Prefeito do Recife, João 
Campos (PSB) classificou 
os estragos como tragédia 
sem precedentes e suspen-
deu a festa junina para di-
recionar a verba de R$ 15 
milhões do evento para os 
desabrigados. Em várias 
áreas atingidas, moradores 
têm atuado no resgate, aju-
dando os bombeiros, a De-
fesa Civil e o Exército. 

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(EC)

o número de mortos 
pelas chuvas em Per-
nambuco subiu para 106, 
de acordo com balanço 
divulgado na tarde desta 
terça-feira (31) pelo go-
verno do estado. ao todo, 
dez pessoas seguem 
desaparecidas em todo o 
estado.
no início da tarde desta 
terça, os corpos de seis 
vítimas de deslizamen-
tos de barreiras foram 
encontrados - três na Vila 
dos Milagres, no recife, 
e outras três em jardim 
Monteverde, entre recife 
e jaboatão dos Guarara-
pes, onde os trabalhos de 
buscas se encerram, uma 
vez que todos os desa-
parecidos foram encon-
trados, de acordo com o 
Corpo de Bombeiros.
os seis corpos achados 
nesta terça foram encon-
trados com a ajuda de 
cães de guarda.
as buscas por soterrados 
seguem. (FP)

Resgate 

PE: passa de 
100 o nº de 
mortos por 
chuvas

 A O presidente Jair Bolso-
naro (PL) disse que partici-
pará dos debates eleitorais, 
mas apenas do segundo  
turno.

Ele disse que evitará par-
ticipar no primeiro turno 
por acreditar que receberá 
“pancada” de todos os can-
didatos em ter tempo para 
se defender.

Em 2018, ele compare-
ceu apenas a dois debates 
no primeiro turno. Depois, 
justificou a ausência devido 
à facada que recebeu em 6 
de setembro.

“No segundo turno, vou 
participar. Se eu for pro se-

Bolsonaro diz que irá apenas 
em debates do segundo turno

Presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que participará dos  
debates eleitorais, mas apenas do segundo turno
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gundo turno, devo ir, vou 
participar”, disse em entre-
vista ao programa do Rati-
nho, do SBT.

“No primeiro turno, 
a gente pensa, porque, 
se eu for, os dez candida-
tos ali vão querer o tem-
po todo dar pancada em 
mim e eu não vou ter tem-
po de responder pra eles”,  
completou.

O chefe do Executivo de-
fendeu ainda que as pergun-
tas deveriam ser acertadas 
previamente entre a orga-
nização do debate e os can-
didatos, “para não baixar o 
nível”.

Presidente disse que evitará participar no primeiro turno por 
acreditar que receberá ‘pancada’ de todos os candidatos

Normalmente, as per-
guntas feitas por organiza-
dores não são previamente 
informadas aos candidatos 
durante os debates. Além 
disso, os próprios candi-
datos costumam ter tem-
po para fazer perguntas  
entre si.

Bolsonaro está em se-
gundo lugar nas pesquisas 
de intenção de voto, atrás 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

Em novembro do ano 
passado, o presidente ha-
via dito que participaria dos 
debates, mas não responde-
ria a perguntas sobre fami-

liares e amigos. No último 
Datafolha, o petista liderava 
a disputa com 48%, contra 
27% do mandatário.

Há quatro anos, o então 
candidato Bolsonaro rece-
beu alta do hospital Albert 
Einstein no dia 29 de setem-

bro de 2018, fez sete trans-
missões ao vivo nas redes 
sociais, deu nove entrevis-
tas à imprensa, gravou pro-
gramas eleitorais e parti-
cipou de um evento com 
seus apoiadores no Rio de  
Janeiro. (FP) 

Estudo: câncer 
também pode 
atingir não 
fumantes

 A O tabagismo é o fator pre-
ponderante em relação aos ca-
sos de câncer de pulmão. Cerca 
de 70% das ocorrências são de 
pessoas que têm ou tiveram 
contato com o cigarro, segun-
do a publicação científica do 
Reino Unido The BMJ. O nú-
mero expressivo faz com que 
boa parte das campanhas se 
voltem para esse público.

Ao olhar para os 30% res-
tantes, no entanto, observa-
-se um grupo que também re-
quer atenção: casos de câncer 
de pulmão por fatores modi-
ficáveis. Os exemplos são tra-
balhadores expostos à sílica, 
amianto e à metais pesados, 
além de pessoas de regiões 
com altos índices de poluição 
atmosférica.

“No mínimo 10% dos ca-
sos de câncer de pulmão em 
homens é de origem ocupa-
cional. Nas mulheres, essa fra-
ção é muito menor pelo perfil 
de trabalho, que é menos fre-
quente nessas atividades com 
a exposição. Mas tem também 
a exposição ambiental, a po-
luição atmosférica é responsá-
vel por cerca de 5% a 10% dos 
casos de câncer de pulmão”, 
aponta o pneumologista Gus-
tavo Faibischew Prado, coorde-
nador da Comissão de Pneu-
mologia do Grupo Brasileiro 
de Oncologia Torácica.

Ele lembra que há também 
a exposição ao radônio, um 
gás que emana do solo em re-
giões ricas em minérios que 
dão origem a ele, como urâ-
nio e rádio. Isso é comum em 
países do Hemisfério Norte e 
ao norte da América do Norte.

“Todos [os fatores] pode-
riam ter maior controle. Até 
mesmo o radônio, que a gen-
te não pode impedir que ele 
emane do solo, a estratégia de 
redução da exposição é a con-
cretagem de lajes de subsolo 
em edifícios comerciais ou re-
sidenciais”, explica. Leia a ma-
taéria completa no site. (AB)

DE PULMÃO 

 A O presidente da Rússia 
Vladimir Putin recebeu ape-
nas mais três anos de vida por 
médicos. Alguns relatórios in-
formam que o comandante 
tem câncer e que sua saúde 
está se deteriorando rapida-
mente. As informações são do  
“Independent”.

Segundo informações, um 
oficial da segurança russa ale-
gou que Vladimir “não tem 
mais de dois a três anos para 
permanecer vivo” e que tem 
“uma forma grave de câncer 

Putin está com câncer e só tem 
mais 3 anos de vida, diz espião

Presidente Vladimir Putin teria apenas mais três anos de vida

 KREMLIN/FOTOS PÚBLICAS

em rápida progressão”.
Conforme o oficial, Putin 

está perdendo a visão e sofren-
do com dores de cabeça. “Disse-
ram-nos que ele está com dores 
de cabeça e quando aparece na 
TV precisa de pedaços de pa-

pel com tudo escrito em letras 
enormes para ler o que vai di-
zer”, declarou a fonte, ao Sun-
day Mirror. O servidor russo 
ainda informou que os mem-
bros de Putin estão “tremendo 
incontrolavelmente”. (GSP)

 A O desemprego caiu 0,7 pon-
to percentual no trimestre en-
cerrado em abril, na compara-
ção com o trimestre anterior, 
e 4,3 pontos percentuais na 
comparação anual, e fechou o 
período em 10,5%. Os dados 
são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua), divulga-
da ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

De acordo com o instituto, 
esta é a menor taxa para um 
trimestre encerrado em abril 
desde 2015, quando a desocu-
pação ficou em 8,1%. O núme-
ro de pessoas ocupadas che-
gou ao recorde histórico de 
96,5 milhões, a maior taxa da 
série iniciada em 2012, com um 
aumento de 1,1% na compara-
ção trimestral. A alta foi de 1,1 
milhão de pessoas no trimes-
tre e de 9 milhões de ocupa-
dos no ano.

Desemprego cai e fica 
em 10,5% no trimestre

Em abril de 2021, o Brasil 
passava pelo pior momento da 
pandemia da covid-19, com os 
óbitos chegando a passar de 3 
mil por dia.

A população desocupada 
foi estimada em 11,3 milhões de 
pessoas, uma queda de 25,3% 
no ano. De acordo com a coor-
denadora da pesquisa, Adria-
na Beringuy, a queda na de-
socupação vem se mostrando 
sustentada desde o trimestre 
encerrado em julho de 2021, 
com avanços nos setores de 
transporte, armazenagem e 
correio, administração pública, 
defesa, seguridade social, edu-
cação, saúde humana e serviços  
sociais. 

O nível da ocupação, que 
representa o percentual de 
pessoas ocupadas na popu-
lação em idade de trabalhar, 
foi estimado em 55,8%. Leia a 
matéria na íntegra no site da  
Gazeta. (AB)

Relatórios 
informam que 
o comandante 
tem câncer e que 
sua saúde está se 
deteriorando
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desde o fim de 2021 - só a 
Grande Recife registrou 91 
nos últimos dias. Trata-se 
do período de chuvas com 
mais mortes desde 2011, 
quando deslizamentos de 
terra fizeram 918 vítimas 
só na Região Serrana do Rio. 
Além do fenômeno climáti-
co La Niña neste ano, espe-
cialistas já falam em mais 
eventos extremos com o 
aquecimento global. Soma-
dos a isso estão a falta de 
estrutura urbana e o défi-
cit habitacional, que leva os 
mais pobres a ocupar áreas 
de risco, como encostas e 
beiras de córregos.

O balanço é do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), que regis-
tra regularmente os casos 
desde o início do período 
mais chuvoso, no caso mais 
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DESDE O FIM DO ANO PASSADO. Trata-se do período de chuvas com mais mortes desde 2011, aponta balanço 

tos foram confirmados em 
Pernambuco. A Defesa Civil 
informou que ainda há 26 
desaparecidos e cerca de 6,1 
mil desabrigados. Os tem-
porais desde a semana pas-
sada afetam principalmen-
te a região metropolitana 
do Recife, a Zona da Mata 
pernambucana e Alagoas. 
Se contar a partir do início 
de dezembro do ano passa-
do, mostram os dados da 
pasta, o Rio é o Estado com 
mais perdas: 256, a maioria 
(238) em Petrópolis.

Prefeito do Recife, João 
Campos (PSB) classificou 
os estragos como tragédia 
sem precedentes e suspen-
deu a festa junina para di-
recionar a verba de R$ 15 
milhões do evento para os 
desabrigados. Em várias 
áreas atingidas, moradores 
têm atuado no resgate, aju-
dando os bombeiros, a De-
fesa Civil e o Exército. 

A matéria completa pode 
ser lida no site da Gazeta.  
(EC)

o número de mortos 
pelas chuvas em Per-
nambuco subiu para 106, 
de acordo com balanço 
divulgado na tarde desta 
terça-feira (31) pelo go-
verno do estado. ao todo, 
dez pessoas seguem 
desaparecidas em todo o 
estado.
no início da tarde desta 
terça, os corpos de seis 
vítimas de deslizamen-
tos de barreiras foram 
encontrados - três na Vila 
dos Milagres, no recife, 
e outras três em jardim 
Monteverde, entre recife 
e jaboatão dos Guarara-
pes, onde os trabalhos de 
buscas se encerram, uma 
vez que todos os desa-
parecidos foram encon-
trados, de acordo com o 
Corpo de Bombeiros.
os seis corpos achados 
nesta terça foram encon-
trados com a ajuda de 
cães de guarda.
as buscas por soterrados 
seguem. (FP)

Resgate 

PE: passa de 
100 o nº de 
mortos por 
chuvas

 A O presidente Jair Bolso-
naro (PL) disse que partici-
pará dos debates eleitorais, 
mas apenas do segundo  
turno.

Ele disse que evitará par-
ticipar no primeiro turno 
por acreditar que receberá 
“pancada” de todos os can-
didatos em ter tempo para 
se defender.

Em 2018, ele compare-
ceu apenas a dois debates 
no primeiro turno. Depois, 
justificou a ausência devido 
à facada que recebeu em 6 
de setembro.

“No segundo turno, vou 
participar. Se eu for pro se-

Bolsonaro diz que irá apenas 
em debates do segundo turno

Presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que participará dos  
debates eleitorais, mas apenas do segundo turno
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gundo turno, devo ir, vou 
participar”, disse em entre-
vista ao programa do Rati-
nho, do SBT.

“No primeiro turno, 
a gente pensa, porque, 
se eu for, os dez candida-
tos ali vão querer o tem-
po todo dar pancada em 
mim e eu não vou ter tem-
po de responder pra eles”,  
completou.

O chefe do Executivo de-
fendeu ainda que as pergun-
tas deveriam ser acertadas 
previamente entre a orga-
nização do debate e os can-
didatos, “para não baixar o 
nível”.

Presidente disse que evitará participar no primeiro turno por 
acreditar que receberá ‘pancada’ de todos os candidatos

Normalmente, as per-
guntas feitas por organiza-
dores não são previamente 
informadas aos candidatos 
durante os debates. Além 
disso, os próprios candi-
datos costumam ter tem-
po para fazer perguntas  
entre si.

Bolsonaro está em se-
gundo lugar nas pesquisas 
de intenção de voto, atrás 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

Em novembro do ano 
passado, o presidente ha-
via dito que participaria dos 
debates, mas não responde-
ria a perguntas sobre fami-

liares e amigos. No último 
Datafolha, o petista liderava 
a disputa com 48%, contra 
27% do mandatário.

Há quatro anos, o então 
candidato Bolsonaro rece-
beu alta do hospital Albert 
Einstein no dia 29 de setem-

bro de 2018, fez sete trans-
missões ao vivo nas redes 
sociais, deu nove entrevis-
tas à imprensa, gravou pro-
gramas eleitorais e parti-
cipou de um evento com 
seus apoiadores no Rio de  
Janeiro. (FP) 

Estudo: câncer 
também pode 
atingir não 
fumantes

 A O tabagismo é o fator pre-
ponderante em relação aos ca-
sos de câncer de pulmão. Cerca 
de 70% das ocorrências são de 
pessoas que têm ou tiveram 
contato com o cigarro, segun-
do a publicação científica do 
Reino Unido The BMJ. O nú-
mero expressivo faz com que 
boa parte das campanhas se 
voltem para esse público.

Ao olhar para os 30% res-
tantes, no entanto, observa-
-se um grupo que também re-
quer atenção: casos de câncer 
de pulmão por fatores modi-
ficáveis. Os exemplos são tra-
balhadores expostos à sílica, 
amianto e à metais pesados, 
além de pessoas de regiões 
com altos índices de poluição 
atmosférica.

“No mínimo 10% dos ca-
sos de câncer de pulmão em 
homens é de origem ocupa-
cional. Nas mulheres, essa fra-
ção é muito menor pelo perfil 
de trabalho, que é menos fre-
quente nessas atividades com 
a exposição. Mas tem também 
a exposição ambiental, a po-
luição atmosférica é responsá-
vel por cerca de 5% a 10% dos 
casos de câncer de pulmão”, 
aponta o pneumologista Gus-
tavo Faibischew Prado, coorde-
nador da Comissão de Pneu-
mologia do Grupo Brasileiro 
de Oncologia Torácica.

Ele lembra que há também 
a exposição ao radônio, um 
gás que emana do solo em re-
giões ricas em minérios que 
dão origem a ele, como urâ-
nio e rádio. Isso é comum em 
países do Hemisfério Norte e 
ao norte da América do Norte.

“Todos [os fatores] pode-
riam ter maior controle. Até 
mesmo o radônio, que a gen-
te não pode impedir que ele 
emane do solo, a estratégia de 
redução da exposição é a con-
cretagem de lajes de subsolo 
em edifícios comerciais ou re-
sidenciais”, explica. Leia a ma-
taéria completa no site. (AB)

DE PULMÃO 

 A O presidente da Rússia 
Vladimir Putin recebeu ape-
nas mais três anos de vida por 
médicos. Alguns relatórios in-
formam que o comandante 
tem câncer e que sua saúde 
está se deteriorando rapida-
mente. As informações são do  
“Independent”.

Segundo informações, um 
oficial da segurança russa ale-
gou que Vladimir “não tem 
mais de dois a três anos para 
permanecer vivo” e que tem 
“uma forma grave de câncer 

Putin está com câncer e só tem 
mais 3 anos de vida, diz espião

Presidente Vladimir Putin teria apenas mais três anos de vida
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em rápida progressão”.
Conforme o oficial, Putin 

está perdendo a visão e sofren-
do com dores de cabeça. “Disse-
ram-nos que ele está com dores 
de cabeça e quando aparece na 
TV precisa de pedaços de pa-

pel com tudo escrito em letras 
enormes para ler o que vai di-
zer”, declarou a fonte, ao Sun-
day Mirror. O servidor russo 
ainda informou que os mem-
bros de Putin estão “tremendo 
incontrolavelmente”. (GSP)

 A O desemprego caiu 0,7 pon-
to percentual no trimestre en-
cerrado em abril, na compara-
ção com o trimestre anterior, 
e 4,3 pontos percentuais na 
comparação anual, e fechou o 
período em 10,5%. Os dados 
são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad Contínua), divulga-
da ontem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

De acordo com o instituto, 
esta é a menor taxa para um 
trimestre encerrado em abril 
desde 2015, quando a desocu-
pação ficou em 8,1%. O núme-
ro de pessoas ocupadas che-
gou ao recorde histórico de 
96,5 milhões, a maior taxa da 
série iniciada em 2012, com um 
aumento de 1,1% na compara-
ção trimestral. A alta foi de 1,1 
milhão de pessoas no trimes-
tre e de 9 milhões de ocupa-
dos no ano.

Desemprego cai e fica 
em 10,5% no trimestre

Em abril de 2021, o Brasil 
passava pelo pior momento da 
pandemia da covid-19, com os 
óbitos chegando a passar de 3 
mil por dia.

A população desocupada 
foi estimada em 11,3 milhões de 
pessoas, uma queda de 25,3% 
no ano. De acordo com a coor-
denadora da pesquisa, Adria-
na Beringuy, a queda na de-
socupação vem se mostrando 
sustentada desde o trimestre 
encerrado em julho de 2021, 
com avanços nos setores de 
transporte, armazenagem e 
correio, administração pública, 
defesa, seguridade social, edu-
cação, saúde humana e serviços  
sociais. 

O nível da ocupação, que 
representa o percentual de 
pessoas ocupadas na popu-
lação em idade de trabalhar, 
foi estimado em 55,8%. Leia a 
matéria na íntegra no site da  
Gazeta. (AB)

Relatórios 
informam que 
o comandante 
tem câncer e que 
sua saúde está se 
deteriorando

A5gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De junho De 2022 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2022 (REGISTRO DE PREÇOS)
Tipo: Menor preço por item

Objeto: Ressolagem de pneus.
Informações pelo fone: (18)3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-con-
cursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/06/2022 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 33/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2022
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa de engenharia elétrica, devidamente 
cadastrada no CREA ou registrada no Sistema CFT/CRTs e na concessionária local (CPFL), com 
profissional habilitado, provido de qualificação técnica comprovada, incluindo o fornecimento de mão 
de obra especializada, materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC), equi-
pamentos apropriados e isolados para realização de serviços em rede elétrica, ferramentas, alimen-
tação, transportes, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas do contratado, assegurando a 
perfeita execução dos serviços contratados, visando o atendimento da obra intitulada Instalação e 
Manutenção de Iluminação Pública e Ornamental.

IMPORTANTE:
O Edital Rerratificado e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamen-
te no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por 
meio magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário 
entre 11:00 às 15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 31 de maio de 2022.
Paulo Sergio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 45/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para o 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.
03/06/2022 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
04/07/2022 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
04/07/2022 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances

IMPORTANTE:
Local do evento supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações pú-
blicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais e 
seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 31 de maio de 2022.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022-FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022-FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 7987/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 01 de junho ao dia 10 de junho de 2022, das 08:00 às 
12:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos 
Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-7777, ramal 3606 ou 3356, ou 
pelo site www.compraeletronica.famesp.org.br, o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - 
FAMESP/BAURU, REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022-FAMESP, PROCESSO Nº 7987/2022 - 
FAMESP/BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
SUBSTITUTO DE DURAMATER, TAMANHOS P, M E G, ETC., EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO 
PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL DE BASE DE BAURU, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES, pelo menor preço por item, em conformidade com o disposto no Anexo I. A abertura 
da sessão pública será no dia 13 de junho de 2022, com início às 09:15 horas.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 054/2022-FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 01/06/2022 a 08/06/2022, das 08:00 às 12:00 horas e 
das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, 
Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo 
site https://www.famesp.org.br>compras>FAMESP-BAURU>modalidade>solicitacao de proposta 
comercial, a Solicitação de proposta comercial para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, COM FORNECIMENTO 
DE FERRAMENTAL BÁSICO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO LOCAL E SUPORTE TÉCNICO 
PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DEPENDÊNCIAS DE TERCEIROS, PARA OS 
EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE, DO 
HOSPITAL ESTADUAL BAURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme as especificações 
constantes no Anexo I desta solicitação, para análise da Diretoria da FAMESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE ALTERAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 006/2022
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada 
de Preços nº 006/2022; Processo nº 103/2022. TIPO: Técnica e Preço.OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de projeto executivo de 
pavimentação da estrada municipal GPI 445, em conformidade com as especificações 
constante no anexo VIII do edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
01 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 01/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.
sp.gov.br. 
DATA: 31/05/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada 
de Preços nº 010/2022; Processo nº 110/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DA CASA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE GUAPIAÇU-SP, ATRAVÉS DO 
CONVÊNIO 101160/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL 
DA SESSÃO PÚBLICA: 20 de junho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal 
de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 01/junho/2022 das 09:00 horas 
às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada 
de Preços nº 011/2022; Processo nº 111/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇÚ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 101571/2022, CELEBRADO COM O 
GOVERNO ESTADUAL MEDIANTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 22 de junho de 
2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: 
a partir de 01/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, 
Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 31/05/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 013/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, 
NOS TERMOS DO CONVÊNIO 101289/2022. FICA RETIFICADO O ANEXO II – 
PLANILHA ORÇAMENTARIA  E ANEXO II- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
DO EDITAL E RETIFICA OS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA, 
RECEBIMENTO DE CADASTRO  E ABERTURA DOS ENVELOPES CONFORME 
SEGUE: VISTORIA: 02/06/2022 a 15/06/2022 EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ 
O DIA 13/06/2022. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
20/06/2022 ATÉ ÀS 14:00H.

DOUGLAS ROBERTO BENINI – PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 07/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por sua Secretaria Municipal de Esportes, 
Cultura e Lazer, torna público a ABERTURA do edital de licitação Tomada 
de Preço n° 07/2022, oriundo do Processo Administrativo n° 3568/2022, 
que será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova 
Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, 
CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 22/06/2022, às 14h00, e 
tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de construção e implantação de 02 (duas) quadras de tênis 
no Jardim Santa Rosa, no Município de Nova Odessa, com fornecimento 
de material e mão de obra de execução, nos termos das especificações 
constantes dos Memoriais Descritivos, Planilhas de Composição de Custos 
Unitários, Cronogramas Físicos-Financeiros e Projetos anexos ao edital. O 
referido edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: 
http://smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 31 de maio de 2022.
Thiago Gentil

Secretário Municipal de Esportes, Cultura e Lazer
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2022
O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, por sua Secretaria Municipal de 
Obras, Projetos e Planejamento Urbano, torna público a ABERTURA 
do edital de licitação Tomada de Preço n° 08/2022, oriundo do Processo 
Administrativo n° 5499/2022, que será realizada na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João Pessoa, 
777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão 
no dia 23/06/2022, às 14h00, e tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de execução de pavimentação 
asfáltica de trecho da Rua João Thienne, com fornecimento de matérias 
e mão de obra de execução, nos termos das especificações constantes 
do Memorial Descritivo, Planilha de Composição de Custos Unitários, 
Cronograma Físico-Financeiro e Projeto anexos ao edital. O referido 
edital estará disponível para download no seguinte link de acesso: http://
smarportal.novaodessa.sp.gov.br:3001/?cod=11.

Nova Odessa, 31 de maio de 2022.
Miriam Cecília Lara Netto

Secretária Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2022. PROC. ADM. n.º 1037/2022 . Tipo da Licitação: 
Menor Preço Global.Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS DE 
RUA E CUJOS PROPRIETÁRIOS SEJAM DE BAIXA RENDA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o 
Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 14/JUNHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital 
completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h 
às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão 
Eletrônico PE DGA 401/2022, processo 01-P-32504/2021, Oferta de Compra BEC/SP 
102201100592022OC00245, do tipo menor preço total, destinado à Contratação de empresa para execução de 
serviços contínuos de higienização de reservatórios de água potável do campus Barão Geraldo da Unicamp e 
do Programa de Moradia Estudantil - PME. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 
14/06/2022 às 09h30min, 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.

Data, hora, local: 05.04.2022, 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
4440, 11º andar, parte, São Paulo/SP, de forma inteiramente eletrônica, via videoconferên-
cia, em razão das recomendações/restrições governamentais e difi culdades de mobilida-
de decorrentes do cenário atual da pandemia do COVID-19. Presença: por videoconfe-
rência, da totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Alexandre Rhinow, Secretária: Ka-
rin Antunes Sikorski Fontán. Deliberação aprovadas: (i) Alteração da denominação 
social e endereço do social conforme Artigos 1º e 2º do Estatuto Social da Companhia, que 
passarão a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 1º - A JM 44 EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS S.A. é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto Social e 
pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem 
sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Nácar, nº 1.441, 
CEP 80.410-201, 1º andar, podendo abrir  liais, agências ou escritórios por deliberação da 
Diretoria.”. (iii) A Companhia tomou conhecimento da renúncia, apresentada nesta data, 
pelos atuais diretores Srs. Sra. Fernanda Baccin Morato, brasileira, divorciada, admi-
nistradora de empresas, RG 35.185.288- 8 SSP/SP, CPF/MF 320.887.948-24, e o Sr. Rena-
to Bugana Peres, brasileiro, casado, contador, RG 26.809.196-1 SSP/SP, CPF/MF 
312.799.418-47, ambos residentes em São Paulo/SP e Alexandre Rhinow, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG 18.759.468-5 SSP/SP, CPF/MF 152.558.558- 47, residente em São 
Paulo/SP. Os ex-diretores e a Companhia neste ato outorgam-se, reciprocamente, a mais 
ampla, plena, rasa, geral, irrestrita, irretratável e irrevogável quitação, declarando nada 
mais haver ou reclamar uns aos outros, com relação aos atos praticados pelos ex-direto-
res até a presente data. (iv) Eleição para o cargo de Diretores, Joel Malucelli, brasilei-
ro, casado, empresário, RG 439.047-4 SSP/PR, CPF/ME 003.054.569-20, com escritório em 
Curitiba/PR, e Luiz Augusto Carvalho Fonseca, brasileiro, divorciado, empresário, 
com escritório em Curitiba/PR, RG 766.882-1 SSP-PR e CPF/ME 234.209.449-34, que to-
mam posse na presente data, mediante a assinatura de Termo de Posse e Declaração de 
Desimpedimento, que fi carão arquivados na sede da Companhia, e exercerão seus man-
datos por 03 anos, encerrando-se em abril de 2024. (v) Em razão das aprovações acima, 
aprovar o novo Estatuto Social da Companhia. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
05.04.2022. Acionistas: RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobi-
liários Ltda. por: Alexandre Rhinow e Fernanda Baccin Morato e LM Itaqui SPE Ad-
ministração e Participações Ltda. por: Joel Malucelli e Denise Maria Franco Deboni 
Lupion Mello. JUCESP nº 252.570/22-4 em 18.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretá-
ria Geral. Anexo II - Estatuto Social da A JM 44 Empreendimentos Imobiliários 
S.A.. Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º: A A JM 
44 Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma sociedade anônima que se rege por este Es-
tatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A 
Companhia tem sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de 
Nácar, nº 1.441, CEP 80.410-201, 1º andar, podendo abrir fi liais, agências ou escritórios 
por deliberação da Diretoria. Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social o desenvol-
vimento de um centro de distribuição e armazenamento, em parte ideal do terreno obje-
to das matrículas nº 3.184, 34.708 e 34.709 do Ofi cial de Registo de Imóveis de São José 
dos Pinhais (ora em fase de unifi cação perante os órgãos públicos competentes), localiza-
do na Cidade São José dos Pinhais, Estado do Paraná, equivalente a uma área de 
145.751,62 m2 (cento e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e um vírgula sessen-
ta e dois metros quadrados), nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Loca-
ção de Imóvel Sob Medida e Outras Avenças” celebrado em 12.12.2013, entre a Compa-
nhia, Abelardo Luiz Lupion Mello (CPF/MF nº 160.968.439-72), J. Malucelli SJP Logística 
S.A. (CNPJ/MF nº 15.131.432/0001-09) e a Volvo do Brasil Veículos Ltda. (CNPJ/MF nº 
43.999.424/0001-14), bem como o exercício de todas as demais atividades afi ns ou cor-
relatas ao seu objeto social. Artigo 4º: A Companhia vigerá até o pleno cumprimento de 
seu objeto social, salvo se de outro modo for aprovado pelos acionistas. Capítulo II - Do 
Capital. Artigo 5º: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 
8.513.854,22, representados por 2.383.620 ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal. §1º: Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. §2º: Com a inscri-
ção do nome do Acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas, fi ca comprovada a 
respectiva propriedade das ações. Artigo 6º: A Companhia observará qualquer Acordo 
de Acionistas devidamente arquivado na sua sede. Capítulo III - Da Assembleia Ge-
ral. Artigo 7º: A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses 
após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais o exigirem. §1º: A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito 
no ato, que convidará, dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos traba-
lhos. §1º: As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalva-
das as exceções previstas em lei e aquelas previstas no Artigo 8º abaixo, serão tomadas 
por maioria absoluta de votos, não computando os votos em branco. §3º: O Presidente da 
Assembleia Geral não computará voto proferido por acionista em desacordo com qual-
quer Acordo de Acionistas devidamente arquivado na Companhia. Artigo 8º: As seguin-
tes matérias somente poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral da Com-

panhia quando tiverem o voto favorável dos Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Companhia: (i) alteração do objeto social da Companhia; (ii) participação 
da Companhia, fora do curso normal de seus negócios e/ou do seu objeto social, em qual-
quer contrato, acordo, transação e/ou compromisso; (iii) alteração da destinação do em-
preendimento a ser desenvolvido pela Companhia, salvo se determinadas por qualquer 
órgão público, governamental, administrativo ou judicial; (iv) com exceção de Acordo de 
Acionistas e/ou dos documentos relativos empreendimento a ser desenvolvido pela Com-
panhia, a celebração de qualquer outro acordo, contrato e/ou documento que verse sobre 
regras aplicáveis à participação nos resultados da Companhia e/ou ao direito de voto das 
ações; (v) a extinção, liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação, cisão, in-
corporação, fusão, transformação do tipo societário, ou qualquer tipo de reorganização 
societária envolvendo a Companhia; (vi) a nomeação e destituição dos liquidantes e o jul-
gamento das suas contas; e/ou (vii) o pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou pe-
dido de falência pela Companhia. Capítulo IV - Da Administração. Artigo 9º: A ad-
ministração da Companhia será exercida por uma Diretoria, composta por 2 diretores, 
sem designação específi ca, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continua-
rão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores eleitos. §1º: Os diretores 
fi cam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fi xados pela Assembleia Ge-
ral que os eleger. §1º: A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. 
§3º: O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 03 (três) anos, admitida a reelei-
ção. Artigo 10 - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão 
exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado 
deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. 
Artigo 11: Observado o quanto disposto no Artigo 8º, a Diretoria tem amplos poderes de 
administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários 
para gerenciar a Companhia e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e pe-
rante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou muni-
cipais; exercer os poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contratos 
e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar encerrar contas bancá-
rias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no 
todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 12: A representação da Companhia 
em juízo ou fora dele, observadas as matérias que, nos termos do Artigo 8º acima, neces-
sitam de deliberação unânime dos Acionistas, se dará da seguinte forma: (i) pela assina-
tura de 2 Diretores em conjunto; ou (ii) pela assinatura de 1 Diretor em conjunto com 1 
procurador com poderes específi cos para tanto. A nomeação de procurador(es) dar-se-á 
pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores, devendo os instrumentos de mandato es-
pecifi carem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de va-
lidade determinado, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser 
outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Dependerão de aprovação de acionistas 
representando a maioria do capital social, a prestação de avais, fi anças e outras garantias 
em favor de terceiros. Artigo 13: Compete à Diretoria acompanhar o andamento dos ne-
gócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Ca-
pítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 14: A Companhia terá um Conselho Fiscal, de fun-
cionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 
3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. 
§Único: Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária 
para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Do Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro. Artigo 15: O exercício social 
terminará em 31 de dezembro de cada ano, fi ndo o qual a Diretoria fará elaborar as de-
monstrações fi nanceiras do exercício e as submeterá à Assembleia Geral Ordinária, junta-
mente com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício. Artigo 16: Os lucros 
apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme re-
comendação da Diretoria, observado o quanto disposto em Acordo de Acionistas devida-
mente arquivado na sede social da Companhia, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quan-
do em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 17: 
A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percen-
tual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 18: Median-
te decisão de acionistas representando a maioria do capital social, poderá haver distribui-
ção de dividendos intermediários ou intercalares apurados em balanço semestral ou em 
períodos menores, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros exis-
tentes, desde que observado o comprometimento do fl uxo de caixa da Companhia. Capí-
tulo VII - Disposições Gerais. Artigo 19: A Companhia entrará em liquidação nos ca-
sos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quórum de acionistas 
representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, 
elegerá os liquidantes e fi xará a sua remuneração. Artigo 20: Qualquer ação entre os 
acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste Estatuto Social, será proposta no 
foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. 

RB COMMERCIAL PROPERTIES 44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
CNPJ/ME: 18.062.370/0001-19 - NIRE: 35300466322

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Abril de 2022

 Senhores Acionistas: Em cumprimento a disposições esta-
tuárias, a Administração submete a apreciação de V.Sas. as demonstrções contábeis do exerci-
cio encerrado em 31 de dezembro de 2021, colocando-se a disposição para esclarecimentos.

A Administração

Relatório da Administração

  Consolidado  Controladora
A T I V O        2021        2020        2021        2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 123.799 111.886 17 277
Contas a receber 134.394 291.581 - -
Estoques 152.090 96.885 - -
Impostos a recuperar 155.258 62.904 - -
Adiantamentos a fornecedores 99.301 14.601 - -
Créditos diversos 2.614 2.109 - -
Total do ativo circulante 667.456 579.966 17 277
Não circulante
Ativo realizável a longo prazo
Empréstimos coligadas Grupo GMC 2 1 - -
Contas a receber - 18.789 - -
Depósitos judiciais 351 351 - -
Impostos a recuperar 282.915 215.690 - -
Cotas de consórcios 393 2.765 - -
Outros valores 10.596 949 2 1
Total do ativo realizável a longo prazo 294.258 238.546 2 1
Investimentos
Propriedade para investimentos 67.742 67.142 - -
Propriedade para investimentos 67.742 67.142 - -
Kelane Empreend. Imobiliários Ltda - - - 22.529
Cordeiro Cabos Elétricos S.A. - - 144.507 104.302
Sainte Marie Imp. e Exp. Ltda. - - 114.110 149.520
Save Logistic Ltda. - - 1.506 1.181
FIC - Ind. e Com. de Mat. Elétricos Ltda. - - (110) (432)
CSE Importação e Exportação Ltda. - - 9.005 913
Kelane II Empreend. Imobiliários Ltda. - - 41.823 40.917
Kelane BVI - - 21.856 (4.012)
Investimentos - Resultado não realizado - - (2.649) -
COR Solar Industrio e Comercio Ltda. - - 1.000 -
Investimentos - - 331.048 314.919
Imobilizado - Líquido 46.677 40.703 - -
Ativo intangivel 340 425 - -
Total do ativo não circulante 409.017 346.817 331.050 314.920
Total do ativo 1.076.473 926.783 331.067 315.197
P A S S I V O
Circulante
Fornecedores de mercadorias 165.446 151.531 - -
Empréstimos e financiamentos 101.517 96.001 - -
Obrigações trabalhistas e previdênciárias 5.326 4.186 - -
Obrigações tributárias 8.675 10.968 1 -
Contas a pagar 33.909 817 - -
Adiantamentos de clientes 29.778 12.932 - -
Total do passivo circulante 344.651 276.434 1 -
Não circulante
Exigível a longo prazo
Fornecedores de mercadorias - 8.461 - -
Empréstimos e financiamentos 328.379 267.627 - -
Contas apagar 54.301 48.390 21.207 22.551
Impostos diferidos 35.529 29.798 - -
Obrigações tributárias 869 1.554 - -
Provisão para riscos 2.578 950 - -
Obrigações trabalhistas e previdênciárias (LP) 308 923 - -
Total do passivo não circulante 421.963 357.703 21.207 22.551
Patrimônio líquido
Capital social 23.202 23.202 23.202 23.202
Reserva legal 4.640 4.640 4.640 4.640
Reservas de lucros 157.593 167.627 157.593 167.627
Reservas de lucros a realizar 89.729 51.613 89.729 51.613
Ajuste de avaliação patrimonial (AVP) 34.695 45.563 34.695 45.563
Total do patrimônio líquido 309.859 292.646 309.859 292.646
Total do passivo e patrimônio líquido 1.076.473 926.783 331.067 315.197

Balanço Patrimonial

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido

Grupo GMC Participações S.A. - CNPJ/MF: 21.643.231/0001-93
Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em milhares de reais)

Demonstração do Resultado  Consolidado  Controladora
         2021         2020       2021       2020
Receita bruta de vendas 3.564.830 1.993.531 - -
Receitas vendas de produtos 2.289.896 1.190.082 - -
Receitas vendas de mercadorias 1.273.185 800.709 - -
Receitas vendas de serviços 1.749 2.578 - -
Receitas de aluguel - 162 - -
( - ) Deduções da receita bruta (632.816) (400.381) - -
Receita operacional líquida 2.932.014 1.593.150 - -
( - ) Custo de produtos vendidos (1.584.025) (812.976) - -
( - ) Custo das mercadorias vendidas (1.185.460) (676.213) - -
( - ) Custo dos seriços prestados (1.222) (1.285) - -
( - ) Total dos custos (2.770.707) (1.490.473) - -
Lucro bruto operacional 161.307 102.677 - -
( - ) Despesas operacionais (60.874) (43.939) (117) (71)
Administrativas e gerais (37.197) (30.944) (116) (71)
Comerciais (18.813) (9.650) - -
Despesas não recorrentes (3.330) (950) - -
Tributárias (1.534) (2.395) (1) (0)
Operações com incentivos - - - -
Lucro líquido antes dos efeitos financeiros 100.433 58.738 (117) (71)
Efeitos financeiros líquidos (38.814) (36.836) (1) (1)
Despesas financeiras (54.675) (49.206) (1) (1)
Receitas financeiras 15.861 12.370 0 0
Lucro líquido operacional 61.619 21.902 (118) (72)
Resultados não operacionais 64.643 (273) - -
Resultados equivalência patrimonial - - 109.109 17.032
Lucro líquido antes da provisão  
 p/ imposto de renda 126.262 21.629 108.991 16.960
( - ) Provisão para imposto de renda e CSLL (17.271) (5.673) - -
Lucro líquido do exercício 108.991 15.956 108.991 16.960
Lucro líquido por ação 4,70 0,69 4,70 0,73

Demonstração do Resultado 
Abrangente

  Consolidado  Controladora
      2021      2020      2021      2020
Lucro líquido do exercício 108.991 15.956 108.991 16.960
( + ) Ajuste Exercicios anteriores - (1.477) - (1.477)
( + ) Ganho bruto de processo recuperação tributário 38.116 5.045 38.116 5.045
Resultado abrangente do período 147.107 19.524 147.107 20.528

  Consolidado  Controladora
Proveniente das operações      2021      2020      2021      2020
Lucro líquido do exercício 126.262 21.629 108.991 16.960
Ajuste de exercicios anteriores - (1.477) - (1.477)
(+/-) Ajustes do resultado líquido
Depreciações e amortizações 3.657 3.785 - -
Provisão p/ imposto de renda e contribuição social (17.271) (5.673) - -
Resultado líquido ajustado 112.648 18.264 108.991 15.483
I - Das atividades operacionais
(Aumento) ou redução nos ativos operacionais (133.660) (109.539) (1) (1)
Contas a receber 157.186 (33.162) - -
Estoques (55.204) (45.864) - -
Impostos a recuperar (92.354) (20.366) - -
Impostos a recuperar (não circulante) (67.225) (9.330) - -
Adiantamentos a fornecedores (84.700) 76 - -
Contas a receber (não circulante) 18.789 (3.797) (1) (1)
Outros valores a receber (10.153) 2.904 - -
Aumento ou (redução) nos passivos operacionais 55.339 7.508 (1.345) (1.565)
Fornecedores 13.915 6.281 - -
Obrigações trabalhistas 1.140 571 - -
Obrigações tributárias (2.978) (460) - -
Contas a pagar 33.093 (1.796) (1.344) (1.565)
Fornecedores (não circulante) (8.461) (6.531) - -
Adiantamento de clientes 16.846 5.756 - -
Contas a pagar (não circulante) 5.911 (2.260) - -
Provisão para riscos 1.628 950 - -
Obrigações trabalhistas e previdênciárias (LP) (615) 923 - -
Propriedade para investimento (10.870) - - -
Impostos diferidos 5.731 4.074 - -
Caixa aplicado nas operações 34.327 (83.767) 107.646 13.917
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 34.327 (83.767) 107.646 13.917
II - Das atividades de investimentos
Aquisições de cotas de consórcio 2.372 330 - -
Créditos com partes relacionadas - - (16.126) (16.615)
Propriedade para investimentos (600) (2.205) - -
Aquisições de bens imobilizado no exercício (9.524) (2.327) - -
Caixa líquido aplicado nas atividades  
 de investimentos (7.752) (4.201) (16.126) (16.615)
III - Das atividades de financiamentos
Ingressos (líquido das amortizações) de empréstimos 66.247 116.014 - -
Reversão constituição do ajuste  
 da variação patrimonial (AVP ) - - (10.870) -
Reserva de lucros a realizar 38.116 5.045 38.116 5.045
Distribuição de lucros e dividendos (62.912) (2.088) (62.912) (2.088)
Constituição de reserva por incorporação (56.113) - (56.113) -
Caixa líquido gerado pelas atividades  
 de financiamentos (14.662) 118.971 (91.779) 2.957
Aumento (redução) no saldo de caixa  
 e equivalente de caixa 11.914 31.003 (259) 259
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 111.886 80.883 277 17
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 123.799 111.886 17 277
Aumento (redução) no saldo de caixa  
 e equivalente de caixa 11.914 31.003 (260) 259

 Capital Reserva de
 social  reavaliação Re- Reserva Reserva Lucros Patri-
 Integra-  constituição serva de lucros de acumu- mônio
    lizado ajuste de AVP    legal a realizar     lucros        lados     líquido
Saldo em 1/1/21 23.202 45.563 4.640 46.568 154.232 - 274.206
Reserva de lucros  
 a realizar - - - 5.045 - - 5.045
Ajustes de exercícios  
 anteriores - - - - (1.477) - (1.477)
Resultado do exercicio  
 do exercício - - - - - 16.960 16.960
Transferência do  
 lucro acumulado - - - - 16.960 (16.960) -
Distribuição de lucros - - - - (2.088) - (2.088)
Saldo final  
 em 31/12/20 23.202 45.563 4.640 51.613 167.627 - 292.646
Reserva de lucros  
 a realizar - - - 38.116 - - 38.116
Resultado do exercicio  
 do exercício - - - - - 108.990 108.990
Transferência do lucro  
 acumulado - - - - 108.990 (108.990) -
Ajuste de avaliação  
 patrimonial (AVP) - (10.869) - - - - (10.869)
Distribuição de lucros - - - - (62.912) - (62.912)
Constituição de reserva  
 por incorporação - - - - (56.113) - (56.113)
Saldo final  
 em 30/12/21 23.202 34.695 4.640 89.729 157.593 - 309.859

As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da Companhia e no Site: http:/www.cordeiro.com.br/2.0/documentos.php.  
Endereço: Rua Iijima nº 1.180 - Ferraz de Vasconcelos - São Paulo/SP

Allan Aires de Melo Cordeiro  
Diretor Presidente 

Danylo Salgado  
Diretor Vice-Presidente 

Ronaldo Barbosa da Silva - Contador CRC 1SP 222.769/O-8

Relatório da Administração

Cordeiro Cabos Elétricos S.A. - CNPJ/MF: 14.197.209/0001-00
Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado Abrangente

Demonstração do Fluxo de Caixa

      2021       2020
Lucro líquido do exercício 19.032 8.383
(+) Ajuste Exercícios anteriores - (726)
(+) Ganho bruto de processo  
 recuperação tributário 23.504 8.708
(-) Efeitos do IRPJ E CSLL sobre  
 a Recuperação de Créditos (7.991) (2.937)
Resultado abrangente do período 34.545 13.428

Proveniente das operações      2021       2020
Lucro líquido do exercício antes da  
 provisão p/ imposto de renda 36.001 14.007
Ajuste de exercicios anteriores - (726)
Depreciações e amortizações 3.249 2.715
Provisão p/ imposto de renda  
 e contribuição social (16.969) (5.624)
Resultado líquido ajustado 22.281 10.372
I - Das atividades operacionais
(Aumento) ou redução nos  
 ativos operacionais (186.061) (52.977)
Contas a receber (3.930) (8.842)
Estoques (38.273) (24.148)
Impostos a recuperar (64.408) (21.958)
Adiantamentos a fornecedores (51.249) 12.879
Créditos diversos 4.530 (5.043)
Créditos diversos (LP) (6.709) 1.076
Impostos a recuperar (não circulante) (26.021) (9.997)
Outros valores a receber (não circulante) - 3.056
Aumento ou (redução) nos  
 passivos operacionais 132.152 52.798
Fornecedores 95.367 47.826
Obrigações trabalhistas 1.037 677
Obrigações tributárias 834 18
Provisão p/ imposto de renda  
 e contribuição social (5.618) (316)
Contas a pagar 32.550 691
Adiantamento de clientes 4.081 (979)
Impostos diferidos (não circulante) 2.517 4.226
Obrigações tributárias (não circulante) - (1.544)
Contas a pagar (não circulante) 995 (33)
Provisões para riscos 1.628 950
Obrigações trabalhistas e previdênciárias (LP) - 923
Parcelamento (880) -
Outras obrigações (358) 358
Caixa aplicado nas operações (53.909) (179)
Caixa líquido gerado pelas  
 atividades operacionais (31.628) 10.193
II - Das atividades de investimentos
Aquisições de bens imobilizado no exercício (7.146) (2.288)
Baixas de bens do imobilizado 95 -
Aquisições de bens intangiveis - (434)
Benfeitoria em imóveis de terceiros - 310
Cotas de consorcio 274 (278)
Caixa líquido aplicado nas  
 atividades de investimentos (6.777) (2.690)
III - Das atividades de financiamentos
Ingressos (líquido das amortizações)  
 de empréstimos 49.579 (12.670)
Reservas de lucros a realizar 23.504 5.772
Distribuição de lucro (2.400) (2.400)
Caixa líquido gerado pelas  
 atividades de financiamentos 70.683 (9.298)
Aumento(redução) no saldo  
 de caixa e equivalente de caixa 32.278 (1.795)
Caixa e equivalente de caixa  
 no início do exercício 72.418 74.214
Caixa e equivalente de caixa  
 no fim do exercício 104.695 72.418
Aumento (redução) no saldo  
 de caixa e equivalente de caixa 32.278 (1.795)

 Senhores Acionistas: Em cumprimento a disposições estatuárias, a Administração sub-
mete a apreciação de V.Sas. as demonstrções contábeis do exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2020, colocando-se a 
disposição para esclarecimentos.  A Administração

A T I V O      2021       2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 104.695 72.418
Contas a receber 117.774 113.844
Estoques 109.002 70.730
Impostos a recuperar 112.756 48.348
Adiantamentos a fornecedores 55.538 4.289
Créditos diversos 1.042 5.572
Total do ativo circulante 500.807 315.200
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar (LP) 105.107 79.086
Créditos diversos (LP) 6.709 -
Total do realizável a longo prazo 111.817 79.086
Investimentos
Quotas de consórcios 393 668
Investimentos 393 668
Imobilizado 78.752 71.889
(-) Depreciação acumulada (34.829) (31.861)
Imobilizado - Líquido 43.923 40.028
Intangivel 434 434
(-) Amortização (94) (9)
Intangivel - Liquido 340 425
Total do ativo não circulante 156.473 120.206

      Lucros acumulados
 Capital social  Reserva Reservas de Reservas Resultado Resultado Patrimônio
  integralizado     legal lucros realizar de lucros abrangente do exercício       líquido
Saldo final em 31/12/19 16.555 2.174 46.579 28.049 - - 93.357
Ajustes de exercícios anteriores - - - - (726) - (726)
Aumento de capital social 25.000 - - (25.000) - - -
Credito de processo tributário - - 5.771 - 5.771
Lucro líquido do exercício - - - - - 8.383 8.383
Reserva legal - 419 - - - (419) -
Distribuição de lucros - - - (2.400) - - (2.400)
Transferência para reserva de lucros - - - 13.009 (5.045) (7.964) -
Constituição da reserva a realizar - - 5.771 (5.771) - - -
Saldo final em 31/12/20 41.555 2.593 52.350 7.887 - - 104.385
Aumento de capital social 1.000 - - (1.000) - - -
Credito de processo tributário - - - 23.504 - 23.504
Lucro líquido do exercício - - - - 19.032 19.032
Reserva legal - 952 - - (952) -
Distribuição de lucros - - - (2.400) - - (2.400)
Transferência para reserva de lucros - - - 18.080 - (18.080) -
Constituição da reserva a realizar - - 23.504 - (23.504) - -
Saldo final em 31/12/21 42.555 3.545 75.854 22.568 - - 144.522

Balanço Patrimonial

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido

          2021        2020
Receita bruta de vendas 2.058.085 1.190.082
Receita operacional de vendas 2.058.085 1.190.082
(-) Deduções da receita bruta (468.347) (304.707)
Receita operacional líquida 1.589.738 885.376
(-) Custo de produtos vendidos (1.457.479) (801.859)
(-) Despesas variáveis de vendas (28.224) (14.893)
Lucro bruto operacional 104.034 68.623
 (45.815) (27.110)
Administrativas e gerais (24.155) (16.573)
Comerciais (18.318) (8.211)
Tributárias (1.808) (1.376)
Despesas não recorrentes (1.534) (950)

Lucro líquido antes           2021        2020
 dos efeitos financeiros 58.219 41.513
Efeitos financeiros líquidos (22.218) (27.506)
Despesas financeiras (31.701) (34.599)
Receitas financeiras 9.483 7.093
Lucro líquido operacional 36.001 14.007
Lucro líquido antes da provisão  
 p/ imposto de renda 36.001 14.007
(-) Provisão para imposto  
 de renda e CSLL (16.969) (5.624)
Lucro líquido do exercício 19.032 8.383
Lucro líquido por ação 0,45 0,20

Demonstração do Resultado

As Demonstrações Financeiras completas estão disponíveis na sede da Companhia e  
no Site: http:/www.cordeiro.com.br/2.0/documentos.php. Endereço: Rua Iijima nº 1.180 - Ferraz de Vasconcelos - São Paulo/SP

P A S S I V O      2021       2020
Circulante
Fornecedores de mercadorias 192.245 96.878
Empréstimos e financiamentos 74.727 47.268
Obrigações trabalhistas e previdênciárias 4.405 3.368
Parcelamentos 879 880
Obrigações tributárias 1.488 646
Provisão para IRPJ/CSLL - 5.618
Contas a pagar 33.344 794
Adiantamentos de clientes 8.662 4.581
Outras obrigações - 358
Total do passivo circulante 315.750 160.392
Não circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos 163.599 141.480
Parcelamento 584 1.463
Impostos diferidos 29.253 26.736
Contas a pagar (LP) 995 -
Provisão para riscos 2.578 950
Total do passivo não circulante 197.010 170.629
Patrimônio líquido
Capital social 42.555 41.555
Reserva legal 3.545 2.593
Reserva de lucros 22.568 7.887
Reserva de lucros a realizar 75.854 52.350
Total do patrimônio líquido 144.522 104.385
Total do passivo e patrimônio líquido 657.280 435.406

Allan Aires de Melo Cordeiro  
Diretor Presidente 

Danylo Salgado  
Diretor Vice-Presidente 

Ronaldo Barbosa da Silva - Contador CRC 1SP 222.769/O-8

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022 - Processo 
Administrativo 092/2022. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e 
Homologou o objeto desta licitação referente Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços 
de Suporte e Licenciamento de versão atualizada do Sistema de Controle de Ponto para atender o Quadro de 
Funcionários do município de Araçoiaba da Serra, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa: 
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA, sob o CNPJ 65.664.955/0001-99 perfazendo 
um valor total de R$ 43.498,00. Araçoiaba da Serra, 31 de maio de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 076/2021 - Processo 
Administrativo 227/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e 
Homologou o objeto desta licitação referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
de Informatização da Legislação Municipal, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa: 
EBravo Consultoria e Serviços em Informática Ltda, sob o CNPJ 29.463.422/0001-85 perfazendo um valor total 
de R$ 20.000,00. Araçoiaba da Serra, 30 de maio de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 19/2022

Objeto: Registro de preços para contratação de empresas objetivando a locação de estruturas, equipamentos de som e 
iluminação e prestação de serviços para eventos conforme necessidades do município de Águas de Santa Bárbara. Data 
da abertura: 15 de junho de 2022, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações da 
Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral de 
Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 31 de Maio de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório 11/2022. Con-
corrência 01/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia espe-
cializada para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a 
revitalização do pátio da Estação Ferroviária, urbanização de área verde e 
construção da feira do Pequeno Produtor, objeto do Contrato de Repasse 
460.810-23/2016, celebrado com a Caixa Econômica Federal, com recur-
sos provenientes da CESP – Companhia Energética de São Paulo. Consi-
derando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inciso 
VI, do artigo 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, Homologar 
e Adjudicar o item do objeto licitatório, à empresa abaixo delineada: J. A. 
Abdalla Construções e Serviços Eireli – EPP. Rua Tomé Emídio de Souza, 
865 – Bairro Laranjeiras. Castilho – SP. CNPJ (MF): 60.818.101/0001-04. 
Item: 01. Valor: R$ 1.730.124,51 (Um milhão, setecentos e trinta mil, cento 
e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos). Castilho – SP, 31 de maio 
de 2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022 - PROCESSO Nº 37/2022

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL- Nº 20/2022, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando Registro de preços, pelo tipo menor preço unitário, visando a eventual e futura 
aquisição de gêneros alimentícios estocáveis de primeira qualidade para atender o 
cardápio oficial do programa municipal de alimentação escolar no ano letivo de 2022, por 
fornecimento parcelado e a pedido, respeitando às necessidades e o interesse público, 
conforme descrito no termo de referência, com encerramento para credenciamento às 
09h00min do dia 15/06/2022. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão 
disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita 
à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de 
boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.
sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição 
Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br 
com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando a 
eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 01/06/2022. 
Pregoeiro (Portaria 7735/2022). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2022. Edital de 26/05/2022. OBJETO: Aquisição de motor de indu-
ção trifásico de média tensão para a estação elevatória de água bruta do rio Jundiaí Mirim. TIPO: 
Menor Preço por Item. ABERTURA: às 14:30 do dia 21/06/2022. Editais disponíveis para retirada: 
No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. Claudia San-
tos Fagundes – Diretora Administrativa.

ATA No 06/22 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP
I – DATA E HORA: Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 12h (doze horas). 
II – LOCAL: Rua Joaquim Casemiro n.º 290 – Planalto – São Bernardo do Campo/SP. III – PRE-
SENÇAS: Presidente do Conselho: Senhor Danilo Ferreira Gomes; Conselheiros de Administração: 
Senhores(as) Conselheiros(as) Marco Antonio Assalve, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Maria 
Cristina Alvarenga Taveira, André de Araujo Souza, Neiva Aparecida Doretto, Rui de Britto Alvares 
Affonso, Hélio Fumio Kubata, João Maurício Ferreira Maciel e Lomas Alcalai Camargo (representante 
dos empregados). IV – MESA: Presidente - Senhor Danilo Ferreira Gomes; Secretário – Rui Stefa-
nelli. V – ORDEM DO DIA: 1) Eleição de Diretores; 2) Outros assuntos de interesse social. VI – ES-
CLARECIMENTOS: 1) A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais 
do Estado – CODEC, conforme Parecer nº 026/2022, de 18/04/2022; 2) A ata foi lavrada na forma 
de sumário; 3) Os Senhores Conselheiros reuniram-se nos termos do artigo 13, parágrafo sétimo, 
dos Estatutos Sociais da empresa. VII – DELIBERAÇÕES: Passando para o item “1” da Ordem do 
Dia, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e aprovação do Conselho, nos termos do Parecer 
do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, de nº 026/2022, de 18/04/2022, o nome 
do Senhor Marco Antonio Assalve, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 5.469.738-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 675.107.108-63, residente e domiciliado 
à Rua XXXXX - São Paulo/SP para exercer as funções de Diretor-Presidente, o nome do Senhor 
Giuliano Vincenzo Locanto, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade 
RG nº 32.000.500-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 218.241.488-60, residente e domiciliado 
à Alameda XXXXX – São Paulo/SP, para exercer as funções de Diretor Administrativo e Financeiro, 
e o nome do Senhor Francisco Eiji Wakebe, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de 
identidade RG nº 12.322.580-2, inscrito no CPF/MF sob o no 065.149.198-39, residente e domiciliado 
à Avenida XXXXX - São Paulo/SP, para exercer as funções de Diretor de Gestão Operacional. Con-
soante o já mencionado parecer do CODEC, as indicações contaram com a competente autorização 
governamental e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles 
previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e Decreto estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê 
de Elegibilidade e Aconselhamento, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, 
nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei federal nº 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas). 
Destaque-se que, conforme disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, dos Estatutos Sociais da 
companhia, o Diretor-Presidente da empresa integrará o Conselho de Administração, enquanto ocu-
par aquele cargo. Assim, de acordo com o artigo 12, do mesmo instrumento, fi ca o Conselho de Admi-
nistração autorizado a eleger o Diretor-Presidente ora indicado como membro do referido Colegiado. 
Saliente-se, por importante, que os Diretores eleitos cumprirão um novo mandato de 02 (dois) anos, 
unifi cado, nos termos dos Estatutos Sociais da companhia, e a investidura nos cargos deverá obede-
cer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser 
verifi cado no ato da posse pela empresa. A remuneração deverá ser fi xada de acordo com as orien-
tações do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. Observe-se que, nos 
casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No 
que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Pas-
sando-se à votação da matéria, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar a 
proposição, tendo o Senhor Marco Antonio Assalve, antes qualifi cado, sido eleito Diretor-Presidente 
da sociedade, o Senhor Giuliano Vincenzo Locanto, também antes qualifi cado, sido eleito Diretor Ad-
ministrativo e Financeiro e o Senhor Francisco Eiji Wakebe, também qualifi cado anteriormente, sido 
eleito Diretor de Gestão Operacional, sendo empossados em seguida, registrando-se que, conforme 
disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, dos Estatutos Sociais da companhia e Parecer do Con-
selho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, de n.º 026/2022, de 18/04/2022, o Senhor Marco 
Antonio Assalve, na qualidade de Diretor-Presidente da sociedade, foi eleito e empossado como 
membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
18/04/2022. Registra-se, também, que os membros da Diretoria, ora eleitos, apresentaram declara-
ção de desimpedimento, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 147, da Lei federal nº 6.404/76, 
que serão arquivadas na sede da empresa. Passando para o item “2” da Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente colocou em discussão a matéria constante no item “2” da Ordem do Dia, não havendo 
qualquer manifestação a respeito. VIII – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Senhor Presidente considerou encerrados os trabalhos, determinando fosse 
lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da mesa e pelos 
conselheiros presentes. aa) Presidente do Conselho: Danilo Ferreira Gomes; Conselheiros de Admi-
nistração: Marco Antonio Assalve, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Maria Cristina Alvarenga 
Taveira, André de Araujo Souza, Neiva Aparecida Doretto, Rui de Britto Alvares Affonso, Hélio Fumio 
Kubata, João Maurício Ferreira Maciel e Lomas Alcalai Camargo (Representante dos Empregados); 
Secretário: Rui Stefanelli. Atestamos para todos os fi ns e efeitos de direito, que a presente é cópia fi el 
da original transcrita em livro próprio. aa) Marco Antonio Assalve, Diretor-Presidente; Rui Stefanelli, 
Secretário. Certidão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – JUCESP – Certifi co o Registro 
sob o no 254.929/22-9 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91 - NIRE: 35300118146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 28/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
Lei n° 147 de 07/08/2014. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
MÉDICO VETERINÁRIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/06/2022 às 13:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
14/06/2022 ÀS 14:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 10/06/2022 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
10/06/2022 ÀS 09:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 33/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-

TE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
Lei n° 147 de 07/08/2014. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/06/2022 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
14/06/2022 ÀS 09:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
Lei n° 147 de 07/08/2014. 

OBJETO: FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SONORA E 
VISUAL NOS AUTOMÓVEIS DA GUARDA MUNICIPAL.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/06/2022 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
13/06/2022 ÀS 09:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA 
ELETRÔNICO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO DE 
OBRAS E AMBIENTAL PARA A   SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO 
DE CABREÚVA.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/06/2022 às 13:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
13/06/2022 ÀS 14:00:00 HORAS

Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM 
a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma 
impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor 
de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “down-
load” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso 
http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com. br.

Cabreúva, 30 de maio de 2022.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 16/2022 –Registro de Preços para Aquisição 
de Materiais de Higiene, Limpeza, descartáveis e utensílios domésticos para 
atender as demandas das Diretorias e Secretarias Municipais 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 16/2022 
do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 
06 de JUNHO de 2022 as 09hr00 min até o dia 20 de JUNHO  de 2022, às 
08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 21 de junho de 2022, às 
09h00min 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@espi-
ritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 31 de maio    de 2022.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2022 “Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de Serviços Médicos na especialidade de Psiquiatria para atendi-
mento aos usuários do SUS a serem prestados na Unidade Básica de Saúde 
nos horários de atendimento ao público de Espírito Santo do Turvo’. “A Prefei-
tura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interes-
sados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO 
ELETRONICO nº 18/2022 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS:  do dia 06 de JUNHO de 2022 as 09hr00 min até o dia 20 
de JUNHO de 2022, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 20 de JUNHO de 2022, às 09 
h00min 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@espi-
ritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 31 DE MAIO     de 2022.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

AVISO REVOGAÇÃO DO PRESENCIAL SRP nº 17/2022 
PROCESSO LICITATORIO nº 43/2022.

A Prefeitura Municipal de Quintana, Comarca de Pompeia, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93, resolve: 
REVOGAR PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 43/2022, que 
tem por objeto aquisição de pneus a serem utilizados pela administração pelo período de 12 meses.

QUINTANA/SP, 31 de maio de 2022. FERNANDO BRANCO NUNES - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO 
ELETRÔNICO HEMO nº. 00390/2022 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº.102204100592022OC00031 - 
PROCESSO nº.32-P-11988/2022, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, destinado a Registro de Preços de Mitoxantrona 
2mg/ml, Alfaepoetina 10.000UI, Ciclofosfamida 1g, Ciclofosfamida 50mg, Daunorrubicina 20mg, Melfalana 2mg, 
Mercaptopurina 50mg, Cladribina 1mg/ml, Hidroxiureia 500mg, Dexametasona 4mg, Fludarabina 50mg, Rituximabe 
100mg/ml, Rituximabe 500mg/ml, Dacarbazina 200mg, Mesna 400mg, Clorexidina, digliconato (ou gliconato) 5mg/ml, 
Bortezomibe 3,5mg e Álcool etílico 70%, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas 
eletrônicas será do dia 15/06/2022 até o dia 29/06/2022 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e 
horário pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br 
ou ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022
EDITAL Nº 52/2022 - PROCESSO Nº 56/2022
Objeto: Registro de preços para eventual loca-
ção de mini carregadeira e mini escavadeira.  
O Edital está disponível gratuitamente através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 20 de ju-
nho de 2022, às 09h00. Maiores informações, 
na Gerência de Compras, Licitações e Contra-
tos do SAAE, através do telefone: (19) 3834-
9445. Indaiatuba, 31 de maio de 2022. ENGº 
PEDRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022
EDITAL Nº 53/2022 - PROCESSO Nº 57/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de colar de tomada e junta gibault de ferro 
fundido.  O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br 
e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será reali-
zado de forma ELETRÔNICA, através do BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 14 
de junho de 2022, às 09h00. Maiores informa-
ções, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9445. Indaiatuba, 31 de maio de 2022. 
ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA - Superin-
tendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2022 - PROCESSO N.º 2186/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓ-
VEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODA-
TO. Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 15/06/2022 às 08h30min, na 
Sala de Licitações do SEMAE. Aquisição de edital: www.semaepiracicaba.sp.gov.br (sem custo) ou 
Setor de Protocolo (recolhimento de R$ 10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às 16 horas - SE-
MAE - Rua XV de Novembro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 30 de maio de 2022. 
Maurício André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIRACICABA

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 053/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expedien-
te, destinados para a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, Secretaria de Educação e 
Secretaria de Saúde do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) 
meses. DATA DE ABERTURA: 14 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 054/2022
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, 
destinados para diversas Secretarias do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estima-
do de 12 (doze) meses. DATA DE ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 31 de maio de 2022.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 002/2022 
Licitação nº 039/2022
Objeto: seleção de organização da sociedade civil para prestação de serviços contínuos de 
apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras que acarre-
tem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado; apoio pedagógico; 
interpretes para alunos com deficiência auditiva, matriculados nas escolas da Rede Munici-
pal de Educação de Sumaré.
Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
Valor estimado da contratação: 536.400,00 
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Data de entrega dos envelopes:  04 de julho de 2022 às 09:00 horas.
Edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa 
interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou atra-
vés do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (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, 31 de maio de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022
Licitação nº 040/2022
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução do retaludamento da 
encosta limítrofe das moradias e estrada municipal Américo Ribeiro dos Santos – SMR-
385 - jardim Aclimação - município de Sumaré – SP
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 434.163,62 
Prazo de Execução: 06 (seis) meses
Data de entrega dos envelopes: 24 de junho de 2022 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 24 de junho de 2022 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solici-
tação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal 
da Transparência).

Sumaré, 31 de maio de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
Processo nº 77512022

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NO CEMITÉ-

RIO CAMPO SANTO”

Resultado da abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recursos, fica o resul-
tado como se segue:

1. ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – VENCEDORA

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 7751/2022, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar 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

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE RESGATE – GRAU

Processo: SES-PRC-2022/08212. Interessado: Grupo de Resgate - GRAU
Assunto: Aquisição de macacão (EPI) com entrega parcelada - participação ampla
 Encontra-se aberto no Grupo de Resgate - GRAU o Pregão Eletrônico Nº 32/2022 promovido 
para aquisição de macacão (EPI) com entrega parcelada - participação ampla, cuja sessão será 
no dia 13/06/2022, às 09h00min, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo site www.e-negociospublicos.com.br e www.pregao.sp.gov.br, ou através 
dos telefones (11) 3204-7653 ou no endereço Praça Clóvis Bevilaqua, 421 - 9º andar - Grupo de 
Resgate - GRAU - São Paulo/SP - CEP: 01018-001.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA
RESUMO DE EDITAL

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 472/2022
LICITAÇÃO NOS TERMOS LEI FEDERAL N.º14.133/21

Inciso XLI–XLV-XLVI do artigo 6º da Lei Federal n.º14133/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Global (Inciso I do artigo 33) - Modo de Disputa: ABERTO (Inciso I do artigo 56). 
Data para credenciamento: 14 de junho de 2022 às 16h00 - Abertura de envelopes propostas: 15 de junho de 2022 
às 09h30min. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de uma máquina agrícola – RETROESCAVADEI-
RA, equipamento novo, potência mínima de 85 CV, transmissão de quatro velocidades frente e a ré, tração 4x4, cabine 
fechada com ar condicionado, capacidade mínima da carregadeira frontal com caçamba de 1,00m³, e retroescavadeira 
com caçamba de no mínimo 0,24m³, de acordo com as especificações e descrições contidas no Termo de Referência que 
integra este edital. MUNICIPIO DE BRAÚNA, com sede administrativa situada no Município de Braúna/SP, na Av. Barão do 
Rio Branco, nº. 485 – Centro - CEP: 16.290-000 - Fone: (18) 3692-9200, comunica aos interessados que se acha aberta 
licitação através de Pregão Eletrônico, na modalidade e tipo acima indicado. DA OBTENÇÃO DO EDITAL  E ARQUIVO 
PROPOSTA: O Edital e demais documentações poderão ser retirados através do portal da transparência do compras 
(http://164.163.239.234:5656/comprasedital/), (Fiorilli Software Ltda), ou através do site www.brauna.sp.gov.br, ou também 
por meio do e-mail licitacao@brauna.sp.gov.br. A presente licitação, será integralmente conduzida pelo pregoeiro assesso-
rado por sua equipe de apoio nomeada pela Portaria nº  028/2.021.DO CREDENCIAMENTO: O credenciamento e demais 
documentação do edital serão recebidos pelo portal da transparência do compras (http://164.163.239.234:5656/compra-
sedital/), (Fiorilli Software Ltda). DA ABERTURA: A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública eletrônica, 
dirigida pelo Pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital com 
limite máximo para acolhimento da PROPOSTA até 15 de junho de 2022 às 08 horas e 30 minutos e início da sessão 
de DISPUTA de preços na data de 15 de junho de 2022 às 09 horas, para todas as referência de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF), o local da realização será no portal da transparência do compras http://164.163.239.234:5656/
comprasedital/ (Fiorilli Software Ltda).

Braúna/SP, 31 de maio de 2022.
HEITOR VERDÚ - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
24/2022 para o Registro de Preços para a 
locação de Caminhão Conjugado de Hi-
drojateamento e Auto Vácuo. Os envelopes 
deverão ser entregues até às 08:50h do dia 
15/06/2022.
O Edital completo está à disposição para con-
sulta e impressão no site da Companhia Itua-
na de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.br/
licitacoes, ou diretamente na CIS no qual o in-
teressado deverá trazer um CD para cópia jun-
to ao Depto. de Compras e Licitações, sito na 
Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 31/05/2022. 
Reginaldo Pereira dos Santos – Diretor Supe-
rintendente – CIS. 

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO - Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José 
Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE 
– CAISM nº 00387/2022, Processo nº 27P-31164/2021, Oferta de Compra BEC 102203100592022OC00115, do 
tipo menor preço para Registro de Preços de Avental descartável. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
é de 02/06/2022 até o dia 29/06/2022 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 www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ A. PINOTTI
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER – CAISM

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico n° 011/2022 - Processo nº 063/2022 - RETIFICADO: 
Objeto: A Prefeitura de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 
10.520/02 e Decreto nº 5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que realizará Pregão Eletrônico, 
visando a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, TENDO EM VISTA O CONVENIO/MAPA – 
PLATAFORMA + BRASIL Nº 920004/2021, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE PAULICEIA. A sessão se dará no dia 14 de 
junho de 2022 às 09:00 horas, no sítio http://186.208.139.83:5656/comprasedital/, o edital na 
íntegra encontra-se neste mesmo sítio. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados 
pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, 
na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 19 de maio de 
2022 – Antonio Simonato – Prefeito Municipal

Concorrência nº 14/22 P.A. nº 18226/22 Obj.: 
Contratação de empresa especializada em serviço 
de manutenção (com aplicação de software de ge-
renciamento, central de atendimento, serviços de 
rotina, preventiva/corretivos, ronda e pronto aten-
dimento) no parque de iluminação pública e orna-
mental, com aplicação de material, mão de obra 
e equipamentos   neste município. Recebimento 
e abertura dos envelopes dia 05/07/22 às 09:30 
horas.

Concorrência nº 15/22 P.A. nº 25913/22 Obj.: 
Contratação de empresa para registro de preço 
para execução de serviços de aplicação de CAUQ, 
execução de tapa buracos e redutores de veloci-
dade neste município. Recebimento e abertura 
dos envelopes dia 06/07/22 às 09:30 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informações: 
(11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 31 de maio de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 300/2022, proces-
so 12.501/2022 objetivando o  registro de preços 
para aquisição de seringas. Secretaria Municipal 
de Saúde.  O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 14/06/2022. às 14h30min e abertura a 
partir das 14h32min. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 301/2022, proces-
so 12.502/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de materiais hospitalares. Secreta-
ria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 14/06/2022 às 8h30min e 
abertura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Centro de Convivência, localizado na Avenida Romilda 
Minari Zangirolami, nº 01, Bairro Viva Olímpia no Município de Olímpia/SP - referente ao Convênio nº 101400/2022 cele-
brado com o Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais e o Município de Olímpia/SP. A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, que a data 
de entrega dos envelopes será dia 07/06/2022 às 09h30, e abertura no mesmo dia às 10h, devido aos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, estarem em isolamento domiciliar devido ao Covid-19. Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do edital.

Tatiana Maria Serafi m - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 04/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recapeamento do pavimento asfáltico, 
com utilização de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a quente, sobre a pavimentação asfáltica já existente, em di-
versas vias do Município de Olímpia/SP, com área total de 72.915,50 m², referente aos Contratos de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA n° 0554922-DV74 e 0603679-DV77 da Caixa Econômica Federal. A Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação 
supramencionada, que a data de entrega dos envelopes será dia 07/06/2022 às 13h30, e abertura no mesmo dia às 
14h, devido aos membros da Comissão Permanente de Licitação, estarem em isolamento domiciliar devido ao Covid-19. 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do edital.

Tatiana Maria Serafi m - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 05/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em instalações elétricas para implantação de melhorias nos sistemas de 
iluminação pública, contemplando a substituição de luminárias com lâmpada a vapor de sódio por luminárias de LED, 
com manutenção de funcionamento, nos postes da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, incluso fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e 
Infraestrutura. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público e para conhecimento dos interessados 
em participar da licitação supramencionada que a data de entrega dos envelopes será dia 09/06/2022 às 13h, e abertura 
no mesmo dia às 13h30, devido aos membros da Comissão Permanente de Licitação, estarem em isolamento domiciliar 
devido ao Covid-19. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do edital. 

Tatiana Maria Serafi m - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022 - Processo 
Administrativo 092/2022. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e 
Homologou o objeto desta licitação referente Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços 
de Suporte e Licenciamento de versão atualizada do Sistema de Controle de Ponto para atender o Quadro de 
Funcionários do município de Araçoiaba da Serra, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa: 
CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS DE PONTO LTDA, sob o CNPJ 65.664.955/0001-99 perfazendo 
um valor total de R$ 43.498,00. Araçoiaba da Serra, 31 de maio de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 076/2021 - Processo 
Administrativo 227/2021. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade Municipal Adjudicou e 
Homologou o objeto desta licitação referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
de Informatização da Legislação Municipal, conforme Termo de Referência contido no Anexo I para empresa: 
EBravo Consultoria e Serviços em Informática Ltda, sob o CNPJ 29.463.422/0001-85 perfazendo um valor total 
de R$ 20.000,00. Araçoiaba da Serra, 30 de maio de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) N. 19/2022

Objeto: Registro de preços para contratação de empresas objetivando a locação de estruturas, equipamentos de som e 
iluminação e prestação de serviços para eventos conforme necessidades do município de Águas de Santa Bárbara. Data 
da abertura: 15 de junho de 2022, às 09:00 horas. Edital completo e maiores informações: Setor de Licitações da 
Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888, Estância Hidromineral de 
Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 31 de Maio de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório 11/2022. Con-
corrência 01/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia espe-
cializada para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a 
revitalização do pátio da Estação Ferroviária, urbanização de área verde e 
construção da feira do Pequeno Produtor, objeto do Contrato de Repasse 
460.810-23/2016, celebrado com a Caixa Econômica Federal, com recur-
sos provenientes da CESP – Companhia Energética de São Paulo. Consi-
derando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inciso 
VI, do artigo 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, Homologar 
e Adjudicar o item do objeto licitatório, à empresa abaixo delineada: J. A. 
Abdalla Construções e Serviços Eireli – EPP. Rua Tomé Emídio de Souza, 
865 – Bairro Laranjeiras. Castilho – SP. CNPJ (MF): 60.818.101/0001-04. 
Item: 01. Valor: R$ 1.730.124,51 (Um milhão, setecentos e trinta mil, cento 
e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos). Castilho – SP, 31 de maio 
de 2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022 - PROCESSO Nº 37/2022

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO 
PRESENCIAL- Nº 20/2022, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, 
visando Registro de preços, pelo tipo menor preço unitário, visando a eventual e futura 
aquisição de gêneros alimentícios estocáveis de primeira qualidade para atender o 
cardápio oficial do programa municipal de alimentação escolar no ano letivo de 2022, por 
fornecimento parcelado e a pedido, respeitando às necessidades e o interesse público, 
conforme descrito no termo de referência, com encerramento para credenciamento às 
09h00min do dia 15/06/2022. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão 
disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita 
à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de 
boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.
sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição 
Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br 
com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando a 
eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 01/06/2022. 
Pregoeiro (Portaria 7735/2022). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 03.582.243/0001-73

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2022. Edital de 26/05/2022. OBJETO: Aquisição de motor de indu-
ção trifásico de média tensão para a estação elevatória de água bruta do rio Jundiaí Mirim. TIPO: 
Menor Preço por Item. ABERTURA: às 14:30 do dia 21/06/2022. Editais disponíveis para retirada: 
No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. Claudia San-
tos Fagundes – Diretora Administrativa.

ATA No 06/22 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A. – EMTU/SP
I – DATA E HORA: Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 12h (doze horas). 
II – LOCAL: Rua Joaquim Casemiro n.º 290 – Planalto – São Bernardo do Campo/SP. III – PRE-
SENÇAS: Presidente do Conselho: Senhor Danilo Ferreira Gomes; Conselheiros de Administração: 
Senhores(as) Conselheiros(as) Marco Antonio Assalve, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Maria 
Cristina Alvarenga Taveira, André de Araujo Souza, Neiva Aparecida Doretto, Rui de Britto Alvares 
Affonso, Hélio Fumio Kubata, João Maurício Ferreira Maciel e Lomas Alcalai Camargo (representante 
dos empregados). IV – MESA: Presidente - Senhor Danilo Ferreira Gomes; Secretário – Rui Stefa-
nelli. V – ORDEM DO DIA: 1) Eleição de Diretores; 2) Outros assuntos de interesse social. VI – ES-
CLARECIMENTOS: 1) A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais 
do Estado – CODEC, conforme Parecer nº 026/2022, de 18/04/2022; 2) A ata foi lavrada na forma 
de sumário; 3) Os Senhores Conselheiros reuniram-se nos termos do artigo 13, parágrafo sétimo, 
dos Estatutos Sociais da empresa. VII – DELIBERAÇÕES: Passando para o item “1” da Ordem do 
Dia, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e aprovação do Conselho, nos termos do Parecer 
do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, de nº 026/2022, de 18/04/2022, o nome 
do Senhor Marco Antonio Assalve, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 5.469.738-4 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 675.107.108-63, residente e domiciliado 
à Rua XXXXX - São Paulo/SP para exercer as funções de Diretor-Presidente, o nome do Senhor 
Giuliano Vincenzo Locanto, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade 
RG nº 32.000.500-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 218.241.488-60, residente e domiciliado 
à Alameda XXXXX – São Paulo/SP, para exercer as funções de Diretor Administrativo e Financeiro, 
e o nome do Senhor Francisco Eiji Wakebe, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de 
identidade RG nº 12.322.580-2, inscrito no CPF/MF sob o no 065.149.198-39, residente e domiciliado 
à Avenida XXXXX - São Paulo/SP, para exercer as funções de Diretor de Gestão Operacional. Con-
soante o já mencionado parecer do CODEC, as indicações contaram com a competente autorização 
governamental e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles 
previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e Decreto estadual nº 62.349/2016, foi atestada pelo Comitê 
de Elegibilidade e Aconselhamento, podendo ser formalizada por ato do Conselho de Administração, 
nos termos do inciso II, do artigo 142, da Lei federal nº 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas). 
Destaque-se que, conforme disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, dos Estatutos Sociais da 
companhia, o Diretor-Presidente da empresa integrará o Conselho de Administração, enquanto ocu-
par aquele cargo. Assim, de acordo com o artigo 12, do mesmo instrumento, fi ca o Conselho de Admi-
nistração autorizado a eleger o Diretor-Presidente ora indicado como membro do referido Colegiado. 
Saliente-se, por importante, que os Diretores eleitos cumprirão um novo mandato de 02 (dois) anos, 
unifi cado, nos termos dos Estatutos Sociais da companhia, e a investidura nos cargos deverá obede-
cer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, o que deve ser 
verifi cado no ato da posse pela empresa. A remuneração deverá ser fi xada de acordo com as orien-
tações do CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. Observe-se que, nos 
casos em que o Diretor acumular funções de outro Diretor, perceberá apenas uma remuneração. No 
que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. Pas-
sando-se à votação da matéria, os Senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade, aprovar a 
proposição, tendo o Senhor Marco Antonio Assalve, antes qualifi cado, sido eleito Diretor-Presidente 
da sociedade, o Senhor Giuliano Vincenzo Locanto, também antes qualifi cado, sido eleito Diretor Ad-
ministrativo e Financeiro e o Senhor Francisco Eiji Wakebe, também qualifi cado anteriormente, sido 
eleito Diretor de Gestão Operacional, sendo empossados em seguida, registrando-se que, conforme 
disposto no parágrafo primeiro, do artigo 8º, dos Estatutos Sociais da companhia e Parecer do Con-
selho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, de n.º 026/2022, de 18/04/2022, o Senhor Marco 
Antonio Assalve, na qualidade de Diretor-Presidente da sociedade, foi eleito e empossado como 
membro do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
18/04/2022. Registra-se, também, que os membros da Diretoria, ora eleitos, apresentaram declara-
ção de desimpedimento, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 147, da Lei federal nº 6.404/76, 
que serão arquivadas na sede da empresa. Passando para o item “2” da Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente colocou em discussão a matéria constante no item “2” da Ordem do Dia, não havendo 
qualquer manifestação a respeito. VIII – ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Senhor Presidente considerou encerrados os trabalhos, determinando fosse 
lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da mesa e pelos 
conselheiros presentes. aa) Presidente do Conselho: Danilo Ferreira Gomes; Conselheiros de Admi-
nistração: Marco Antonio Assalve, Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, Maria Cristina Alvarenga 
Taveira, André de Araujo Souza, Neiva Aparecida Doretto, Rui de Britto Alvares Affonso, Hélio Fumio 
Kubata, João Maurício Ferreira Maciel e Lomas Alcalai Camargo (Representante dos Empregados); 
Secretário: Rui Stefanelli. Atestamos para todos os fi ns e efeitos de direito, que a presente é cópia fi el 
da original transcrita em livro próprio. aa) Marco Antonio Assalve, Diretor-Presidente; Rui Stefanelli, 
Secretário. Certidão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico – JUCESP – Certifi co o Registro 
sob o no 254.929/22-9 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

 
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 

URBANOS DE SÃO PAULO S.A. 
CNPJ: 58.518.069/0001-91 

                  
AVISO 

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – 
EMTU/SP torna público que requereu à Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo – CETESB a Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação 
do Corredor Metropolitano Itapevi/São Paulo, trecho Osasco/Vila Yara, no 
município de Osasco, mediante a apresentação do Relatório Ambiental 
Preliminar – RAP. Declara aberto prazo de 30 dias a partir da publicação 
desta nota, para manifestação, por escrito, de qualquer interessado. A 
solicitação deverá ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada 
no prazo acima definido ao Departamento de Avaliação Ambiental de 
Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Alto de 
Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo-SP. 

 
 
 
 

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ: 58.518.069/0001-91 - NIRE: 35300118146

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 28/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
Lei n° 147 de 07/08/2014. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
MÉDICO VETERINÁRIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/06/2022 às 13:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
14/06/2022 ÀS 14:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 10/06/2022 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
10/06/2022 ÀS 09:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 33/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-

TE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
Lei n° 147 de 07/08/2014. 
OBJETO: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/06/2022 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
14/06/2022 ÀS 09:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 034/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR-
TE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
 Lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela 
Lei n° 147 de 07/08/2014. 

OBJETO: FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SONORA E 
VISUAL NOS AUTOMÓVEIS DA GUARDA MUNICIPAL.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/06/2022 às 08:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
13/06/2022 ÀS 09:00:00 HORAS

PREGÃO ELETRÔNICO 37/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA 
ELETRÔNICO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO DE 
OBRAS E AMBIENTAL PARA A   SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO 
DE CABREÚVA.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 13/06/2022 às 13:59:59
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 
13/06/2022 ÀS 14:00:00 HORAS

Os interessados poderão adquiri-lo junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM 
a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, 
Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma 
impressa mediante o pagamento de R$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no Setor 
de Arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de “down-
load” junto a “home page” desta Prefeitura, na Internet, no endereço de acesso 
http://www.cabreuva.sp.gov.br ou www.bbmnetlicitacoes.com. br.

Cabreúva, 30 de maio de 2022.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 16/2022 –Registro de Preços para Aquisição 
de Materiais de Higiene, Limpeza, descartáveis e utensílios domésticos para 
atender as demandas das Diretorias e Secretarias Municipais 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 16/2022 
do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  do dia 
06 de JUNHO de 2022 as 09hr00 min até o dia 20 de JUNHO  de 2022, às 
08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 21 de junho de 2022, às 
09h00min 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@espi-
ritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 31 de maio    de 2022.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2022 “Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de Serviços Médicos na especialidade de Psiquiatria para atendi-
mento aos usuários do SUS a serem prestados na Unidade Básica de Saúde 
nos horários de atendimento ao público de Espírito Santo do Turvo’. “A Prefei-
tura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os interes-
sados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente ao PREGÃO 
ELETRONICO nº 18/2022 do tipo ‘‘Menor preço por ITEM”. RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS:  do dia 06 de JUNHO de 2022 as 09hr00 min até o dia 20 
de JUNHO de 2022, às 08h00min
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 20 de JUNHO de 2022, às 09 
h00min 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@espi-
ritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito Santo do Turvo, 31 DE MAIO     de 2022.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

AVISO REVOGAÇÃO DO PRESENCIAL SRP nº 17/2022 
PROCESSO LICITATORIO nº 43/2022.

A Prefeitura Municipal de Quintana, Comarca de Pompeia, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93, resolve: 
REVOGAR PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 17/2022 - PROCESSO LICITATORIO Nº 43/2022, que 
tem por objeto aquisição de pneus a serem utilizados pela administração pelo período de 12 meses.

QUINTANA/SP, 31 de maio de 2022. FERNANDO BRANCO NUNES - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO 
ELETRÔNICO HEMO nº. 00390/2022 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº.102204100592022OC00031 - 
PROCESSO nº.32-P-11988/2022, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, destinado a Registro de Preços de Mitoxantrona 
2mg/ml, Alfaepoetina 10.000UI, Ciclofosfamida 1g, Ciclofosfamida 50mg, Daunorrubicina 20mg, Melfalana 2mg, 
Mercaptopurina 50mg, Cladribina 1mg/ml, Hidroxiureia 500mg, Dexametasona 4mg, Fludarabina 50mg, Rituximabe 
100mg/ml, Rituximabe 500mg/ml, Dacarbazina 200mg, Mesna 400mg, Clorexidina, digliconato (ou gliconato) 5mg/ml, 
Bortezomibe 3,5mg e Álcool etílico 70%, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas 
eletrônicas será do dia 15/06/2022 até o dia 29/06/2022 às 09:30 horas, sendo a sessão pública realizada no mesmo dia e 
horário pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital e anexos estão disponíveis na Internet, nos sites 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx e www.bec.sp.gov.br 
ou ainda no Serviço de Suprimentos do Hemocentro/Unicamp, Rua Carlos Chagas, nº. 480 - Prédio II, Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz” - Distrito de Barão Geraldo - Campinas, Estado de São Paulo.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022
EDITAL Nº 52/2022 - PROCESSO Nº 56/2022
Objeto: Registro de preços para eventual loca-
ção de mini carregadeira e mini escavadeira.  
O Edital está disponível gratuitamente através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através do BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 20 de ju-
nho de 2022, às 09h00. Maiores informações, 
na Gerência de Compras, Licitações e Contra-
tos do SAAE, através do telefone: (19) 3834-
9445. Indaiatuba, 31 de maio de 2022. ENGº 
PEDRO CLAUDIO SALLA - Superintendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022
EDITAL Nº 53/2022 - PROCESSO Nº 57/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aqui-
sição de colar de tomada e junta gibault de ferro 
fundido.  O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br 
e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será reali-
zado de forma ELETRÔNICA, através do BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 14 
de junho de 2022, às 09h00. Maiores informa-
ções, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9445. Indaiatuba, 31 de maio de 2022. 
ENGº PEDRO CLAUDIO SALLA - Superin-
tendente

PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2022 - PROCESSO N.º 2186/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓ-
VEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODA-
TO. Início da sessão pública para entrega e abertura dos envelopes: 15/06/2022 às 08h30min, na 
Sala de Licitações do SEMAE. Aquisição de edital: www.semaepiracicaba.sp.gov.br (sem custo) ou 
Setor de Protocolo (recolhimento de R$ 10,00 (dez reais)), de 2ª a 6ª feira, das 08 às 16 horas - SE-
MAE - Rua XV de Novembro, 2.200 - Fone (19) 3403-9614/9623. Piracicaba/SP, 30 de maio de 2022. 
Maurício André Marques de Oliveira - Presidente do Semae

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PIRACICABA

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 053/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expedien-
te, destinados para a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, Secretaria de Educação e 
Secretaria de Saúde do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estimado de 12 (doze) 
meses. DATA DE ABERTURA: 14 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 054/2022
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hidráulicos, 
destinados para diversas Secretarias do Município de Mogi Mirim/SP, pelo período estima-
do de 12 (doze) meses. DATA DE ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 31 de maio de 2022.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 002/2022 
Licitação nº 039/2022
Objeto: seleção de organização da sociedade civil para prestação de serviços contínuos de 
apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras que acarre-
tem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado; apoio pedagógico; 
interpretes para alunos com deficiência auditiva, matriculados nas escolas da Rede Munici-
pal de Educação de Sumaré.
Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
Valor estimado da contratação: 536.400,00 
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Data de entrega dos envelopes:  04 de julho de 2022 às 09:00 horas.
Edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa 
interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou atra-
vés do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (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, 31 de maio de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES

SECRETÁRIA SMARH

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022
Licitação nº 040/2022
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução do retaludamento da 
encosta limítrofe das moradias e estrada municipal Américo Ribeiro dos Santos – SMR-
385 - jardim Aclimação - município de Sumaré – SP
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 434.163,62 
Prazo de Execução: 06 (seis) meses
Data de entrega dos envelopes: 24 de junho de 2022 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 24 de junho de 2022 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela 
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solici-
tação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal 
da Transparência).

Sumaré, 31 de maio de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
Processo nº 77512022

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NO CEMITÉ-

RIO CAMPO SANTO”

Resultado da abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recursos, fica o resul-
tado como se segue:

1. ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – VENCEDORA

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 7751/2022, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar 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

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE RESGATE – GRAU

Processo: SES-PRC-2022/08212. Interessado: Grupo de Resgate - GRAU
Assunto: Aquisição de macacão (EPI) com entrega parcelada - participação ampla
 Encontra-se aberto no Grupo de Resgate - GRAU o Pregão Eletrônico Nº 32/2022 promovido 
para aquisição de macacão (EPI) com entrega parcelada - participação ampla, cuja sessão será 
no dia 13/06/2022, às 09h00min, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas pelo site www.e-negociospublicos.com.br e www.pregao.sp.gov.br, ou através 
dos telefones (11) 3204-7653 ou no endereço Praça Clóvis Bevilaqua, 421 - 9º andar - Grupo de 
Resgate - GRAU - São Paulo/SP - CEP: 01018-001.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÚNA
RESUMO DE EDITAL

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO/PROTOCOLO Nº. 472/2022
LICITAÇÃO NOS TERMOS LEI FEDERAL N.º14.133/21

Inciso XLI–XLV-XLVI do artigo 6º da Lei Federal n.º14133/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Global (Inciso I do artigo 33) - Modo de Disputa: ABERTO (Inciso I do artigo 56). 
Data para credenciamento: 14 de junho de 2022 às 16h00 - Abertura de envelopes propostas: 15 de junho de 2022 
às 09h30min. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de uma máquina agrícola – RETROESCAVADEI-
RA, equipamento novo, potência mínima de 85 CV, transmissão de quatro velocidades frente e a ré, tração 4x4, cabine 
fechada com ar condicionado, capacidade mínima da carregadeira frontal com caçamba de 1,00m³, e retroescavadeira 
com caçamba de no mínimo 0,24m³, de acordo com as especificações e descrições contidas no Termo de Referência que 
integra este edital. MUNICIPIO DE BRAÚNA, com sede administrativa situada no Município de Braúna/SP, na Av. Barão do 
Rio Branco, nº. 485 – Centro - CEP: 16.290-000 - Fone: (18) 3692-9200, comunica aos interessados que se acha aberta 
licitação através de Pregão Eletrônico, na modalidade e tipo acima indicado. DA OBTENÇÃO DO EDITAL  E ARQUIVO 
PROPOSTA: O Edital e demais documentações poderão ser retirados através do portal da transparência do compras 
(http://164.163.239.234:5656/comprasedital/), (Fiorilli Software Ltda), ou através do site www.brauna.sp.gov.br, ou também 
por meio do e-mail licitacao@brauna.sp.gov.br. A presente licitação, será integralmente conduzida pelo pregoeiro assesso-
rado por sua equipe de apoio nomeada pela Portaria nº  028/2.021.DO CREDENCIAMENTO: O credenciamento e demais 
documentação do edital serão recebidos pelo portal da transparência do compras (http://164.163.239.234:5656/compra-
sedital/), (Fiorilli Software Ltda). DA ABERTURA: A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública eletrônica, 
dirigida pelo Pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital com 
limite máximo para acolhimento da PROPOSTA até 15 de junho de 2022 às 08 horas e 30 minutos e início da sessão 
de DISPUTA de preços na data de 15 de junho de 2022 às 09 horas, para todas as referência de tempo será observado 
o horário de Brasília (DF), o local da realização será no portal da transparência do compras http://164.163.239.234:5656/
comprasedital/ (Fiorilli Software Ltda).

Braúna/SP, 31 de maio de 2022.
HEITOR VERDÚ - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial nº 
24/2022 para o Registro de Preços para a 
locação de Caminhão Conjugado de Hi-
drojateamento e Auto Vácuo. Os envelopes 
deverão ser entregues até às 08:50h do dia 
15/06/2022.
O Edital completo está à disposição para con-
sulta e impressão no site da Companhia Itua-
na de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.br/
licitacoes, ou diretamente na CIS no qual o in-
teressado deverá trazer um CD para cópia jun-
to ao Depto. de Compras e Licitações, sito na 
Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 31/05/2022. 
Reginaldo Pereira dos Santos – Diretor Supe-
rintendente – CIS. 

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO - Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José 
Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE 
– CAISM nº 00387/2022, Processo nº 27P-31164/2021, Oferta de Compra BEC 102203100592022OC00115, do 
tipo menor preço para Registro de Preços de Avental descartável. O prazo de entrega das propostas eletrônicas 
é de 02/06/2022 até o dia 29/06/2022 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 www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ A. PINOTTI
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER – CAISM

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico n° 011/2022 - Processo nº 063/2022 - RETIFICADO: 
Objeto: A Prefeitura de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93, 
10.520/02 e Decreto nº 5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que realizará Pregão Eletrônico, 
visando a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, TENDO EM VISTA O CONVENIO/MAPA – 
PLATAFORMA + BRASIL Nº 920004/2021, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE PAULICEIA. A sessão se dará no dia 14 de 
junho de 2022 às 09:00 horas, no sítio http://186.208.139.83:5656/comprasedital/, o edital na 
íntegra encontra-se neste mesmo sítio. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados 
pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30, 
na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 19 de maio de 
2022 – Antonio Simonato – Prefeito Municipal

Concorrência nº 14/22 P.A. nº 18226/22 Obj.: 
Contratação de empresa especializada em serviço 
de manutenção (com aplicação de software de ge-
renciamento, central de atendimento, serviços de 
rotina, preventiva/corretivos, ronda e pronto aten-
dimento) no parque de iluminação pública e orna-
mental, com aplicação de material, mão de obra 
e equipamentos   neste município. Recebimento 
e abertura dos envelopes dia 05/07/22 às 09:30 
horas.

Concorrência nº 15/22 P.A. nº 25913/22 Obj.: 
Contratação de empresa para registro de preço 
para execução de serviços de aplicação de CAUQ, 
execução de tapa buracos e redutores de veloci-
dade neste município. Recebimento e abertura 
dos envelopes dia 06/07/22 às 09:30 horas.

Editais disponíveis no site: www.carapicuiba.
sp.gov.br e no depto. de Licitações e Compras, p/
retirada com mídia de CD gravável. Informações: 
(11) 4164-5500 ramal 5442.

Carapicuíba, 31 de maio de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n° 300/2022, proces-
so 12.501/2022 objetivando o  registro de preços 
para aquisição de seringas. Secretaria Municipal 
de Saúde.  O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 14/06/2022. às 14h30min e abertura a 
partir das 14h32min. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, no Portal de Compras

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras des-
ta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 301/2022, proces-
so 12.502/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de materiais hospitalares. Secreta-
ria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 14/06/2022 às 8h30min e 
abertura a partir das 8h32min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Centro de Convivência, localizado na Avenida Romilda 
Minari Zangirolami, nº 01, Bairro Viva Olímpia no Município de Olímpia/SP - referente ao Convênio nº 101400/2022 cele-
brado com o Governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Desenvolvimento Regional - Subsecretaria de Convênios 
com Municípios e Entidades não Governamentais e o Município de Olímpia/SP. A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, que a data 
de entrega dos envelopes será dia 07/06/2022 às 09h30, e abertura no mesmo dia às 10h, devido aos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, estarem em isolamento domiciliar devido ao Covid-19. Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do edital.

Tatiana Maria Serafi m - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 04/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recapeamento do pavimento asfáltico, 
com utilização de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a quente, sobre a pavimentação asfáltica já existente, em di-
versas vias do Município de Olímpia/SP, com área total de 72.915,50 m², referente aos Contratos de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA n° 0554922-DV74 e 0603679-DV77 da Caixa Econômica Federal. A Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação 
supramencionada, que a data de entrega dos envelopes será dia 07/06/2022 às 13h30, e abertura no mesmo dia às 
14h, devido aos membros da Comissão Permanente de Licitação, estarem em isolamento domiciliar devido ao Covid-19. 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do edital.

Tatiana Maria Serafi m - Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA Nº 05/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em instalações elétricas para implantação de melhorias nos sistemas de 
iluminação pública, contemplando a substituição de luminárias com lâmpada a vapor de sódio por luminárias de LED, 
com manutenção de funcionamento, nos postes da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, incluso fornecimento de 
materiais, equipamentos e mão de obra, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e 
Infraestrutura. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público e para conhecimento dos interessados 
em participar da licitação supramencionada que a data de entrega dos envelopes será dia 09/06/2022 às 13h, e abertura 
no mesmo dia às 13h30, devido aos membros da Comissão Permanente de Licitação, estarem em isolamento domiciliar 
devido ao Covid-19. Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do edital. 

Tatiana Maria Serafi m - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A7gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De junho De 2022 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1004757-18.2017.8.26.0004 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) RESIFLEX ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME, CNPJ
14.768.687/0001-14, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Itaú Seguros
de Auto e Residência S.A., objetivando a cobrança de R$ 14.756,00 (maio/2016), relativo aos danos causados
em automóvel segurado da autora. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinado 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 primeira (Art. 257, inciso III do CPC), apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pela ré, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor
conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

OMEX Comercio e Exportação de Metais Preciosos S.A.
CNPJ-MF 21.262.856/0001-05

Aviso de Extravio de Livros Societários
OMEX Comercio e Exportação de Metais Preciosos S.A., CNPJ-MF 21.262.856/0001-05, sediada nesta Capital
do Estado de São Paulo, sita a Rua Henrique Sertório 564, 8º andar, sala 804, bairro Tatuapé, CEP 03066-065, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE sob o
nº 35.3.0051601-0, comunica à praça e ao mercado em geral para diversos fins o extravio dos seguintes livros: (a)
REGISTRO  DE  AÇÕES  NOMINATIVAS -  Nº  1 -  autenticado  SOB  Nº  315695 -  22/05/2018 -  50  folhas;  (b)
REGISTRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS - Nº 1 - autenticado SOB Nº 315704 22/05/2018 - 50 folhas; (c)
REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS - Nº 1 - autenticado SOB Nº 315701  - 22/5/2018 -
50 folhas. A administração da empresa, solicitará inclusão na pauta da próxima Assembleia Geral, a ratificação pelos
acionistas de todos os atos societários devidamente realizados e transcritos na recomposição dos livros citados. São
Paulo, 28/04/2022. Diretora Presidente.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO À PRAÇA 
CLÉBER CARDOSO CAVENAGO, portador do RG nº 13482543 SSP/SP, em virtude de 
ocorrência descrita pelo B.O. Nº BY6437-1/2022, 1ª Edição, lavrado em 26/05/2022 na 13º D.P. 
de Campinas, COMUNICA a fraude consubstanciada no recebimento de uma mensagem via 
whats app no seu celular, oriunda do número (11) 91084-9370, na manhã do dia 26/05/2022, pela 
qual uma pessoa se passava por representante do escritório de advocacia da Dra. Elaine 
Aparecida Chimure Theodoro e Dr Valmir Aparecido Jacomassi, com os quais tem ação judicial, 
e, durante a tratativa acabou encaminhando fotografia (print) de seus documentos: carteira da 
OAB e comprovante de endereço (CPFL) e informando o número da conta corrente do Banco 
Itaú. Percebendo que se tratava de fraude lavrou o referido B.O., publicando o presente edital 
para eximir-se de qualquer responsabilidade civil e criminal em relação a possível utilização 
indevida desses documentos e informações. 

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - CONSOLIDADO
CNPJ - 10.733.803/0001-97

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 3.138.823,47 3.929.547,67
 Subvenções e Assist. Gov. a Receber 5 3.634.016,51 11.321.466,64
 Outros créditos  430.364,58 81.773,42
     7.203.204,56 15.332.787,73

Não Circulante
 Realizável a longo prazo  2.477,69 2.477,69
 Bens de uso de terceiros - Saúde 6 453.228,42 433.634,98
 Bens de uso de terceiros - CEUS 6 722.548,92 359.020,63
 Ativo imobilizado da Sede  22.339,46 -
 Intangível  8.000,00 -
     1.208.594,49 795.133,30

Total Ativo  8.411.799,05 16.127.921,03

Demonstrações do Deficit/Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Receitas operacional bruta Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receitas de Subvenções 14 46.150.650,08 33.931.321,46
Subvenções para Investimentos  - -
(-) Deduções da Receita  (376.941,03) (231.522,07)
Receitas de Doações 15 5.471,01 -
Receitas Financeiras  47.352,09 13.915,94
Outras Receitas  75.563,53 91.123,43
     45.902.095,68 33.804.838,76
Despesas Operacionais
Educadores contratados  (1.464.466,98) (974.673,04)
Médicos contratados, mat e medicamentos  (19.589.409,36) (10.132.491,74)
Pessoal, encargos e benefícios  (18.260.590,25) (13.220.024,17)
Provisões trabalhistas  1.361.085,08 (1.787.233,89)
Serviços de terceiros  (6.823.451,94) (6.268.893,00)
Despesas gerais  (982.450,29) (1.453.323,10)
Depreciação e amortização  - (65.251,97)
Despesas com caridades 15 (4.916,00) -
Despesas Tributárias  (31.656,64) (111.506,29)
Despesas com contingências trabalhistas  (17.226,09)
Despesas Financeiras  (18.219,65) (33.790,31)
     (45.831.302,12) (34.047.187,51)
Resultado Operacional  70.793,56 (242.348,75)
Superávit/Deficit Líquido do Exercício  70.793,56 (242.348,75)

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2021 31.12.2020
Superávit(Déficit) do exercício 70.793,56 (242.348,75)
Ajustes
 Mais: Depreciação e amortização - 65.251,97
 Ajustes de exercícios anteriores 593.404,46 (18.793,29)
	 Valor	residual	do	ativo	fixo	 -	 -
    593.404,46 46.458,68
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) / Redução em Subvenções e
 Assist.Gov a Receber 7.687.450,13 (9.393.483,82)
(Aumento) / Redução em Outros créditos (348.591,16) (48.009,76)
(Aumento) / Redução em Subvenções e
 Assist.Gov a Realizar (3.848.765,02) 4.036.607,78
(Aumento) / Redução em Outros créditos
 - Não Circulante - (2.477,69)
(Aumento) / Redução em Fornecedores 332.347,26 158.955,60
(Aumento) / Redução em Obrigações trabalhistas 87.196,29 767.711,39
(Aumento) / Redução em Obrigações tributárias 178.198,34 144.019,74
(Aumento) / Redução em Provisões trabalhistas (1.476.538,98) 1.481.991,69
(Aumento) / Redução em Outras Obrigações 207.846,57 3.783,73
(Aumento) / Redução em Contingências
 Trabalhistas 17.226,09 -
(Aumento) / Redução em Subvenções e
 Assist.Gov a Pagar - L.Prazo (3.877.830,55) 6.245.746,76
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 Operacionais (377.263,01) 3.198.955,35
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de bens do imobilizado e intangível (413.461,19) (238.674,93)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 de Investimento (413.461,19) (238.674,93)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
 de Financiamento - -
Aumento / (Redução) Líquido nas
 Disponibilidades (790.724,20) 2.960.280,42
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Anterior 3.929.547,67 969.267,25
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Corrente 3.138.823,47 3.929.547,67
Aumento / (Redução) Líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (790.724,20) 2.960.280,42

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Subvenções e Assist. Gov. a Realizar 8 821.888,24 4.670.653,26
 Fornecedores 7 1.719.079,04 1.386.731,78
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 9 1.511.372,73 1.424.176,44
 Obrigações tributárias 11 347.887,21 169.688,87
 Provisões trabalhistas 10 566.350,26 2.042.889,24
 Outras obrigações  211.630,30 3.783,73
     5.178.207,78 9.697.923,32
Exigível a Longo Prazo
 Subvenções e Assist. Gov. a Realizar 8 2.500.802,21 6.378.632,76
 Provisão para Contigências Trabalhistas 12 17.226,09 -
     2.518.028,30 6.378.632,76
Patrimônio líquido
	 Superávit	(Déficit)	acumulado	 13	 51.364,95	 312.506,99
 Ajustes de Exercícios Anteriores  593.404,46 (18.793,29)
	 Superávit	(Déficit)	do	período	 	 70.793,56	 (242.348,75)
     715.562,97 51.364,95
Total Passivo e Patrimônio Liquido  8.411.799,05 16.127.921,03

8 - Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar: referem-se a 
assistências governamentais na forma de contribuições concedida a entida-
de em troca do cumprimento de certas condições relacionadas às atividades 
operacionais da entidade.
Passivo Circulante

 

2021 2020
Subvenções a Realizar - Projeto Lins - 1.882.124,89
Subvenções a Realizar - Projeto S.Lourenço - 1.340.344,97
Subvenções a Realizar - Projeto HCCM 538.119,49 1.114.980,38
Subvenções a Realizar - Projeto CMDCA 18.075,62 171.256,06
Subvenções a Realizar - Projeto RT 185.886,13 161.946,96
Subvenções a Realizar - Projeto Yolanda - -
Subvenções a Realizar - Projeto Amparo 67.651,02 -
Subvenções a Realizar - Projeto Fco Morato 10.647,40 -
Suvenções a Realizar - Projeto Juquitiba 1.508,58 -
Subvenções a Realizar 821.888,24 4.670.653,26
Passivo não Circulante 2021 2020
Subvenções a Realizar - Projeto Camila 1.553.790,66 2.809.732,60
Subvenções a Realizar - Projeto Yolanda 947.011,55 3.395.836,46
Subvenções a Realizar - Proj São Lourenço - 173.063,70
Subvenções a Realizar 2.500.802,21 6.378.632,26
9 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: São constituídos por valores 
de salários à pagar, impostos previdenciários e benefícios registrados pela 
competência com saldos a pagar em 31/12/2021.
 2021 2020
Projeto Yolanda 38.139,27 38.093,11
Projeto Lins 313,65 385.210,11
Projeto São Lourenço - -
Projeto Camila 36.102,80 35.677,02
Sede 15.000,26 4.096,60
Projeto HCCM 537.829,64 250.470,03
Projeto RT Mairiporã 20.064,70 18.108,96
Projeto Amparo 13.492,02 -
Projeto Embu Guaçu 64.604,14 -
Projeto Fco Morato 13.208,48 -
Projeto Juquitiba 6.518,43 -
Obrigações Trabalhistas 745.273,39 731.655,83
Projeto Yolanda 14.387,34 21.282,69
Projeto Lins 221.682,13 199.267,24
Projeto São Lourenço 225.943,66 287.575,48
Projeto Camila 21.623,79 22.291,00
Sede 9.741,03 2.585,65
Projeto HCCM 217.842,98 152.114,46
Projeto RT Mairiporã 9.659,89 7.404,09
Projeto Amparo 6.185,26 -
Projeto Embu Guaçu 29.399,67 -
Projeto Fco Morato 6.250,20 -
Projeto Juquitiba 3.129,57 -
Projeto CMDCA 253,82 -
Obrigações Previdenciárias 766.099,34 692.520,61
Total 1.511.372,73 1.424.176,44
10 - Provisões trabalhistas: São constituídos por valores devidos aos fun-
cionários do Instituto, considerando a rescisão do contrato de trabalho na data 
do balanço. É adotado a sistemática de provisionamento de recursos para o 
pagamento	 futuro	de	verbas	 rescisórias	dos	profissionais	que	compõem	as	
equipes	de	trabalho,	mediante	escrituração	contábil	específica.	Os	pagamentos	
das verbas rescisórias são reconhecidos proporcional ao período de atuação do 
profissional	na	execução	das	metas	previstas	no	plano	de	trabalho.	O	montante	
de escrituração contábil é equivalente ao somatório de valores das provisões 
previstos no plano de trabalho para o período de vigência da parceria, tais 
como 13º salário, férias, respectivos encargos e multa rescisória do FGTS nos 
casos de rescisão sem justa causa. Para o pagamento das verbas rescisórias 
de empregados mantidos após o encerramento da vigência da parceria serão 
efetuados	os	valores	da	conta	corrente	específica	da	parceria	para	a	sua	conta	
institucional	apresentando	planilha	de	cálculo,	elaborada	por	profissional	da	área	
de contabilidade, de recursos humanos ou outra área possuidora de competên-
cia técnica adequada na realização do cálculo indicando a relação dos valores 
proporcionais ao tempo trabalhado e benefícios futuros, para cada empregado.
 2021 2020
Projeto Yolanda 80.861,34 46.173,26
Projeto Lins - 701.317,20
Projeto São Lourenço - 66.251,73
Projeto Camila 74.486,79 52.420,29
Projeto HCCM - 234.028,33
Projeto RT Mairiporã 25.791,20 20.819,82
Sede 18.314,53 -
Projeto Amparo 3.600,51 -
Projeto Embu Guaçu 79.177,82 -
Projeto Fco Morato 11.683,94 -
Projeto Juquitiba 6.456,00 -
Provisões de Férias 300.372,13 1.121.010,65
Projeto São Lourenço - 34.259,21
Provisão para 13º Salário - 34.259,21
Projeto Yolanda 81.623,72 67.964,77
Projeto Lins - 568.289,89
Projeto São Lourenço - 14.942,94
Projeto Camila 67.772,26 53.227,42
Projeto HCCM - 167.254,81
Projeto RT Mairiporã 27.699,89 15.939,55
Sede 14.138,59 -
Projeto Amparo 2.286,73 -
Projeto Embu Guaçu 59.669,29 -
Projeto Fco Morato 8.208,25 -
Projeto Juquitiba 4.579,20 -
Provisões para Rescisão 265.977,93 887.619,38
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 566.350,06 2.042.889,24
11 - Obrigações Tributárias: São constituídos por valores de impostos re-
tidos sobre serviços prestados e impostos sobre faturamento para os proje-
tos	para	os	quais	o	Instituto	emite	nota	fiscal,	cujos	saldos	estão	abertos	em	
31/12/2021.

 2021 2020
Projeto Yolanda 49,52 338,57
Projeto Lins 4.848,87 13.634,01
Projeto São Lourenço 88.219,86 100.855,05
Projeto Camila (24,49) 675,13
Projeto HCCM 172.181,17 53.068,45
Projeto RT Mairiporã 2.235,02 1.117,66
Sede 1.036,87 -
Projeto Amparo 1.524,04 -
Projeto Embu Guaçu 77.781,72 -
Projeto Fco Morato 34,63 -
Projeto Juquitiba - -
Obrigações Tributárias 347.887,21 169.688,87
12 - Provisão para Contingências Trabalhistas: São constituídos por 05 pro-
cessos trabalhistas contra o Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes 
cujos	advogados	classificaram	a	probabilidade	de	perda	como	provável,	totali-
zando o valor de R$ 17.226,09 13 - Patrimônio Líquido: É representado pelos 
valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávit, 
subvenções	e	doações	para	 investimento	e	diminuído	dos	déficits	ocorridos	
no período. Resultado do Exercício: O	 superávit	 (déficit)	 do	 exercício	 de	
2021 será, após aprovação do balanço em Assembléia Geral, incorporado 
ao Patrimônio Social da Entidade em conformidade com as exigências legais 
estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em 
especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) 
que	descreve	que	o	superávit	ou	déficit	do	exercício	devem	ser	 registrados	
na conta do Patrimônio Social. CONTAS DE RESULTADO: Os gastos desta 
Entidade e posteriormente os efetivos desembolsos são efetuados median-
te autorização da Diretoria Executiva, e comprovados com apresentação de 
notas	fiscais,	duplicatas,	recibos,	boletos	bancários	e	comprovantes	de	paga-
mento bancário, além das despesas e tarifas bancárias reconhecidas através 
de conciliação das contas correntes de acordo com os respectivos extratos 
mensais. 14 - Receita de Subvenções e Despesas do Contrato de Gestão:
 2021 2020
Receita de Subvenções 46.150.650,08 33.931.321,46
Superávit	/	Déficit	Sede	 (21.298,80)	 (115.866,05)
Despesas do Contrato de Gestão (46.186.944,35) (33.931.321,46)
 (57.593,07) (115.866,05)
15 - Receita de Doações e Aplicação dos Recursos Recebidos: em de-
zembro/2021 o Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes fez uma 
campanha junto aos seus parceiros e colaboradores com o intuito de arre-
cadar recursos e aplicar em favor de comunidades carentes. Parte valor ar-
recado foi convertido na compra de 110 cestas básicas e distribuídas para 
uma comunidade no Município de Osasco/SP e o valor não utilizado está 
disponível	em	conta	bancária	específica	para	utilização	futura.
 2021 2020
Receita de Doações 5.471,01 -
Despesa com Caridades (4.916,00) -
Valor disponível 555,01 -
16 - Serviços Prestados e Rendimentos Financeiros: A entidade recebeu 
comissões referentes a serviços prestados em geral. 17 - Despesas Finan-
ceiras e Tributárias: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competên-
cia	e	refletem	as	operações	da	entidade.	18 - Utilização de estimativas: A 
preparação das demonstrações contábeis requer que a administração efetue 
estimativa e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os mon-
tantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, 
custos e despesas. A liquidação das transações envolvendo estimativas po-
derá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa as estimativas 
e premissas pelo menos anualmente. 19 - Cobertura de Seguros: Para aten-
der medidas preventivas adotadas permanentemente, o INSTITUTO MOR-
GAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES efetua contratação de seguros 
em	valor	considerado	suficiente	para	cobertura	de	eventuais	sinistros,	e	assim	
atendendo principalmente o Princípio Contábil da Continuidade. 20 - Imunida-
de Tributária: O INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPOR-
TES é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea 
“C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 
de outubro de 1988. 21 - Forma Jurídica Conforme a Legislação Vigente: 
O INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES é uma as-
sociação	sem	fins	lucrativos	e	econômicos	regida	pelo	seu	Estatuto	Social.	22 
- Características da Imunidade: O INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, 
SAÚDE E ESPORTES	é	uma	instituição	social	sem	fins	lucrativos	e	econô-
micos, 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. 23 - Requisitos Para Imunidade 
Tributária: A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imu-
nidade tributária é o Código Tributário Nacional (CTN). O artigo 14 do Código 
Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tribu-
tária, esses estão previstos no Estatuto Social do INSTITUTO MORGAN DE 
EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES e seu cumprimento (operacionalização) 
pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Con-
tábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos: a) não distribuem qualquer 
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título de acordo 
com o Estatuto Social; b) aplicam integralmente, no País, os seus recursos 
na manutenção dos seus objetivos institucionais de acordo com o Estatuto 
Social; c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros reves-
tidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 24 - Contribuições 
Sociais: O INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES 
recolhe à Seguridade Social de acordo com a legislação vigente e na melhor 
forma de Direito as CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, conforme segue abaixo: • 
CPP - 20% sobre folha de salários e serviços de autônomos e individuais. • 
RAT/SAT - 1% sobre a folha de salários • TERCEIROS - 4,5% sobre a folha de 
salários • PIS - 1% sobre a folha de salários • FGTS - 8% sobre o salário dos 
colaboradores. 25 - Formalização dos PROJETOS SOCIAIS: O INSTITUTO 
MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES no desenvolvimento de 
suas ações sócio assistenciais formaliza em cada Projeto Social: • Os objeti-
vos	dos	Projetos;	•	Origem	dos	recursos;	•	Infraestrutura;	•	Tipifica	os	serviços	
a serem executados; • Público-alvo; • Capacidade de atendimento; • Recursos 
financeiros	utilizados;	•	Recursos	humanos	envolvidos;	•	Abrangência	territo-
rial; e • Demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias 
que serão utilizadas nas etapas de elaboração, execução, avaliação e moni-
toramento do projeto.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

   Superávit/
  Patrimônio Deficit 
  Social do Período Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020 (69.015,43) 381.522,42 312.506,99 
Superavit(Déficit)	de	2019
 incorporado ao patrimônio social 381.522,42 (381.522,42) -   
Ajuste de exercícios anteriores - (18.793,29) (18.793,29)
Superavit	(Déficit)	do	exercício	 -	 (242.348,75)	(242.348,75)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 312.506,99 (261.142,04) 51.364,95 
Superávit(Déficit)	de	2020
 incorporado ao patrimônio social (261.142,04) 261.142,04 -   
Ajuste de exercícios anteriores - 593.404,46 593.404,46 
Superávit do exercício - 70.793,56 70.793,56 
Saldos em 31 de dezembro de 2021 51.364,95 664.198,02 715.562,97 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

1 - OPERAÇÕES: O INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ES-
PORTES, foi constituído em 08 de Janeiro de 2009 (originalmente constituído 
com a denominação de Instituto Canton de Educação e Cultura - INCEC), é 
pessoa	jurídica	de	direito	privado,	sem	fins	lucrativos.	O	Instituto	Morgan	está	
em conformidade com a Constituição Federal, com o novo Código Civil (lei 
10.406/02), com a Lei das Organizações Sociais (Lei 9.637/98) e com a Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93). O Instituto Morgan atua 
nas áreas de Educação, Saúde e Esportes, unindo conhecimento teórico e 
prático para oferecer ao Poder Público soluções exclusivas, inovadoras e re-
sultados comprovados, tendo como objetivos o pleno gerenciamento do equi-
pamento público e absoluto funcionamento dos Programas Sociais para os 
quais é contratado. PROJETO DE COLABORAÇÃO CEU DAS ARTES YO-
LANDA APARECIDA AVELINO. (YOLANDA): Em 12 de Abril de 2019 o Insti-
tuto Morgan de Educação, Saúde e Esportes e a Prefeitura Municipal de Osas-
co	firmaram	um	contrato	cujo	o	objetivo	é	a	execução	de	atividades	voltados	a	
finalidade	de	 relevância	 pública	 social,	 contemplando	ações	direcionadas	 à	
promoção da cultura, esportes, lazer, inclusão social, ou similares, visando o 
pleno gerenciamento, bem como o funcionamento e o estimulo ao uso e ocu-
pação do(s) equipamento(s)publico(s) pela comunidade, preferencialmente 
local, com práticas esportivas, culturais e de lazer mediante a celebração de 
atividade de natureza não continuada, em regime de mútua cooperação com a 
municipalidade de Osasco, sendo esta a gestora da política pública e orienta-
dora dos programas e planos setoriais das áreas do CEU DAS ARTES YO-
LANDA APARECIDA AVELINO. PROJETO DE GESTÃO DE SAÚDE DE LINS 
(LINS): Em 20 de dezembro de 2019 o Instituto Morgan de Educação, Saúde 
e	Esportes	e	a	Prefeitura	Municipal	de	Lins	firmaram	um	contrato	para	opera-
cionalização, apoio e execução pelo Instituto Morgan de Educação Saúde e 
Esportes de atividades de gerenciamento e execução de ações e serviços de 
saúde nas Unidades de Saúde do Município de Lins. O contrato encerrou-se 
em 15 de setembro de 2021. PROJETO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
LOURENÇO DA SERRA. (SÃO LOURENÇO): Em 09 de junho de 2018 o 
Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes e a Prefeitura Municipal de 
São	Lourenço	da	Serra	firmaram	um	contrato	de	gestão	de	prestação	de	ser-
viços, objetivando a administração e gerenciamento da unidade de Pronto 
Atendimento (PA) e serviços administrativos médicos do Programa Saúde da 
Família (PSF) e médico do trabalho, da cidade de São Lourenço da Serra em 
Co Gestão com o Departamento Municipal de Saúde, em regime de 24 horas. 
O Contrato de Gestão encerrou-se em 31 de outubro de 2.020. PROJETO DE 
COLABORAÇÃOCEU CAMILA DA SILVA ROSSAFA. (CAMILA): Em 12 de 
Abril de 2019 o Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes e a Prefeitu-
ra	Municipal	de	Osasco	firmaram	um	contrato	cujo	o	objetivo	é	a	execução	de	
atividades	 voltados	 a	 finalidade	 de	 relevância	 pública	 social,	 contemplando	
ações direcionadas à promoção da cultura, esportes, lazer,inclusão social, ou 
similares, visando o pleno gerenciamento, bem como o funcionamento e o 
estimulo ao uso e ocupação do(s) equipamento(s)publico(s) pela comunidade, 
preferencialmente local, com práticas esportivas, culturais e de lazer mediante 
a celebração de atividade de natureza não continuada, em regime de mútua 
cooperação com a municipalidade de Osasco, sendo esta a gestora da política 
pública e orientadora dos programas e planos setoriais das áreas do CEU 
CAMILA DA SILVA ROSSAFA. PROJETO DE GESTÃO HOSPITAL DE CAM-
PANHA COVID-19 MAIRIPORÃ. (HCCM): Em 27 de abril de 2020 o Instituto 
Morgan de Educação, Saúde e Esportes e a Prefeitura Municipal de Mairiporã 
firmaram	um	contrato	para	a	contratação	Emergencial	de	empresa	especiali-
zada para gestão, operacionalização e execução de serviços de Saúde Covid 
por	120	dias,	conforme	especificações	quantitativos,	regulamentação	do	ge-
renciamento e execução de atividades e serviços de saúde em 01 Hospital de 
Campanha	para	Covid	19	com	pronto	atendimento	com	classificação	de	risco	
exclusivo para Covid 19 composto por sala de estabilização/emergência, uni-
dade de atendimentos com média de 100 usuários/dia, um centro cirúrgico 
setor de internação para 30 leitos municipais para tratamento de baixa e média 
complexidade(leitos de cuidados intermediários) setor de unidade de Terapia 
Intensiva Adulto para 10 leitos regionais com hemodiálise de casos agudos, 
com funcionamento 24 horas. O contrato encerrou-se em 29 de dezembro de 
2.021. PROJETO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OSASCO. (CMDCA): Em 08 de setembro 
de 2029 o Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes assinou o Termo 
de Fomento número 027/2019 junto à Prefeitura Municipal de Osasco, cujo 
objeto é a realização de projeto educacional, cultural e esportivo contraturno 
para	 crianças	 e	 adolescentes	 de	 06	 à	 17	 anos	 e	 11	meses.O	projeto	 ficou	
suspenso em 2.020 em função da Pandemia de Covid-19 e os recursos rece-
bidos da Prefeitura Municipal de Osasco foram totalmente aplicados no ano de 
2.021 e o projeto foi encerrado. PROJETO DE GESTÃO RESIDENCIAL TE-
RAPÊUTICO NO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ (RT MAIRIPORÃ): Em 03 de 
setembro de 2020 o Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes assinou 
o Contrato de Gestão, cujo o objeto é a contratação de prestação de serviços 
especializados de cuidado de pacientes fora do ambiente hospitalar para im-
plantar, manter e gerir uma moradia da modalidade de Serviço Residencial 
Terapêutico Tipo II, para pacientes egressos de instituições psiquiátricas, com 
histórico de longa permanência, previamente avaliados e encaminhados pela 
equipe de Desinstitucionalização da área Técnica de Saúde Mental da Secre-
taria da Saúde de Mairiporã-SP. PROJETO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU 
GUAÇU (PROJETO EMBU GUAÇU): Em 15 de março de 2.021 o Instituto 
Morgan de Educação, Saúde e Esportes assinou o Contrato de Gestão de 
Serviços Médicos na Unidade de Pronto Atendimento - UPA e unidade Mista 
de Saúde - UMS ambas com o objetivo de fomentar, implementar e assegurar 
as atividades assistenciais à população no Município de Embu Guaçu. PRO-
JETO DE GESTÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NO MUNICÍPIO DE FRAN-
CISCO MORATO (RT FRANCISCO MORATO): Em 08 de julho de 2.021 o 
Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes assinou o Contrato com a 
SAME/FM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO 
para manutenção e gerenciamento de 01 Serviço Residencial Terapêutico Tipo 
II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura do Município 
de Francisco Morato para usuários com histórico de internação de longa per-
manência egressos de hospitais psiquiátricos. TERMO DE COLABORAÇÃO 
JUNTO AO MUNICÍPIO DE JUQUITIBA (PROJETO JUQUITIBA): Em 01 de 
julho de 2.021 o Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes assinou jun-
to à Prefeitura Municipal de Juquitiba o Termo de Colaboração para repasse de 
recurso alocado no Fundo Municipal de Assistência Social com vistas à execu-
ção de programa que visa promover mobilidade social e romper com o ciclo 
intergeracional de perpetuação da pobreza por meio da proteção integral, in-
clusão produtiva e estímulo à geração de renda das famílias em situação de 
vulnerabilidade. PROJETO DE GESTÃO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO NO 
MUNICÍPIO DE AMPARO (RT AMPARO): Em 03 de novembro de 2.021 o 
Instituto	Morgan	de	Educação,	Saúde	e	Esportes	firmou	junto	à	Prefeitura	Mu-
nicipal de Amparo contrato para manter, gerir e executar ações e serviços de 
saúde em 01 moradia na modalidade Serviço Residencial Terapêutico Tipo II 
para pacientes egressos de instituições psiquiátricas com histórico de longa 
permanência. 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Bra-
sileiras de Contabilidade - NBC emitidas pelo CFC e CPC (Conselho Federal 
de Contabilidade e Comitê de Pronunciamentos Contábeis). Foram elaborado-
ras de acordo com a legislação em vigor, principalmente em relação à NBC ITG 
2002 (R1) e NBC TG 07 (R2). Desta forma, a gestão contábil, de uma maneira 
geral, segue os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
disciplinadas pelas normas, que estabelecem critérios e procedimentos espe-
cíficos	de	avaliação,	de	registros	contábeis	e	de	estruturação	das	demonstrações	
contábeis,	mais	específicas	as	OSC´s	e/ou	as	entidades	 sem	finalidade	de	
lucro. As demonstrações contábeis são preparadas para fornecer informações 
de forma regular e tempestiva, possibilitando o acesso das informações aos 
objetivos, estrutura e atividades executadas, apreciação das transações reali-
zadas	durante	o	exercício	social	e	uma	posição	contábil	ao	final	do	ano	e	estão	
apresentadas em moeda corrente nacional (Reais - R$). Ao apresentar Supe-
rávit em determinado Exercício, destina-o, integralmente, à manutenção e ao 

desenvolvimento dos seus objetivos sociais, ou seja, “o resultado positivo não 
é destinado aos detentores do Patrimônio Líquido Social e o lucro ou prejuízo 
são	denominados	 respectivamente	de	Superávit	ou	Déficit”	 (NBC	 ITG	2002	
(R1)). 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: 3.1 - Apuração do Resultado: As receitas e as despesas são 
apropriadas pelo princípio da competência. As receitas de Subvenções são 
reconhecidas de acordo com o CPC 07 — NBC TG 07 - Subvenção e Assis-
tência Governamentais, que determina que a receita de subvenção deve ser 
reconhecida como receita na demonstração do resultado nos períodos ao lon-
go dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que 
são objeto de compensação. Assim, enquanto não atendidos os requisitos para 
reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a 
contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita 
em	conta	específica	do	passivo.	A	receita	é	reconhecida	no	momento	em	que	
são incorridos os custos e despesas decorrentes do contrato de gestão, desde 
que atendidos os requisitos do CPC 07 - NBC TG 07. 4 - Disponibilidades: 
Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) — (De-
monstração do Fluxo de Caixa) e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC - TG 
26 (R3)) (Apresentação das Demonstrações Contábeis), as disponibilidades 
são representadas por dinheiro em caixa, saldos em conta corrente (bancos) e 
investimentos temporários de curto prazo e liquidez imediata, registradas pelos 
valores de custo acrescidos dos rendimentos até as datas dos balanços e que 
não excedem os valores de mercado e a realização. As posições de disponibi-
lidades em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 estão assim representadas:
 2021 2020
Caixa - Sede 500,70 3.500,00
Caixa - Projeto Lins 23.624,94 12,43
Caixa - Projeto HCCM 4.024,02 2.761,44
Caixa - Projeto RT Mairiporã 6.549,17 6.448,60
Caixa - Projeto Francisco Morato 306,29 -
Caixa- Projeto Amparo 4.900,00 -
Total Caixa 39.905,12 12.722,47
Banco Conta Mov. - Projeto CMDCA - 36,50
Banco Conta Mov. - Projeto Lins - 2.000,00
Banco Conta Mov. - Projeto HCCM 4.259,01 975.235,53
Banco Cta Mov - Projeto São Lourenço 1.143,18 59.483,62
Banco Conta Mov .- Projeto Embu Guaçu 138.841,58
Banco Conta Mov.- Projeto CEU 1º Maio - -
Banco Conta Mov. - Projeto RT Mairiporã - -
Banco Conta Mov.- Projeto Fco Morato 55,40 -
Banco Conta Mov. - Projeto Juquitiba - -
Banco Conta Mov. - Projeto Amparo - -
Banco Conta Movimento - Projeto Yolanda - -
Banco Conta Mov. - Sede 60,00 -
Total Bancos Conta Mvimento 144.359,17 1.036.755,65
Aplic.Financ- Projeto São Lourenço - -
Aplic Financ - Projeto RT Mairiporã 34.258,61 145,99
Aplic Financ - Projeto HCCM 1.350.733,45 417.017,98
Aplic Financ - Projeto CEU 1º de Maio 723.025,80 578.014,51
Aplic Financ - Projeto Lins 180,31 1.086.350,93
Aplic Financ - Projeto CMDCA 1.743,65 171.528,15
Aplic Financ- Projeto Yolanda 670.519,05 620.122,08
Aplic Financ - Projeto Embu Guaçu 70.413,54 -
Aplic Financ - Projeto Fco Morato 62.234,65 -
Aplic Financ - Projeto Juquitiba 9.375,22 -
Aplic Financ - Projeto Amparo 26.101,30 -
Aplic Financ - Sede 5.973,60 6.890,11
Total de Aplicações Financeiras 2.954.559,18 2.880.069,75
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 3.138.823,47 3.929.547,87
5 - Subvenções e Assistências Governamentais a Receber: São constituí-
dos por valores a receber de crédito dos convênios estabelecidos, de natu-
reza de curto prazo desses mesmos convênios, respectivamente referentes 
aos	 documentos	 fiscais	 pagos	 e	 às	 notas	 fiscais	 de	 prestação	 de	 serviços	
emitidas, conforme convênio ou contrato mantido entre as partes, não man-
tendo	a	provisão	para	devedores	duvidosos,	por	força	da	finalidade	social	e	
dos próprios convênios ou contratos mantidos, cujos recebimentos em grande 
maioria são tidos como líquidos e certos, eventualmente sendo deduzido al-
gum crédito vencido e ainda não liquidado ou fatura cancelada após ter sido 
registrada contabilmente. As Subvenções a receber em 31 de Dezembro de 
2021 estão assim representados:
 2021 2020
Subvenções a Receber - Projeto Lins 158.786,33 2.507.527,86
Subvenções a Receber - Projeto.S.Lourenço 1.428.842,70 3.145.209,97
Subvenções a Receber - Projeto.Camila 762.494,44 2.254.662,76
Subvenções a Receber - Projeto.HCCM 329.723,77 392.160,33
Subvenções a Receber - Projeto.RT Mairiporã 99.295,71 99.295,71
Subvenções a Receber - Projeto Yolanda 767.374,59 2.922.610,01
Subvenções a Receber - Projeto Amparo 74.000,00 -
Subvenções a Receber - Projeto Embu - -
Subvenções a Receber - Projeto Juquitiba 13.498,97 -
Subvenções a Receber 3.634.016,51 11.321.466,64
6 - Bens de Uso de Terceiros: São constituídos de Móveis e Utensílios, Má-
quinas e Equipamentos, Equipamentos de Informática e Instrumentos Musicais 
conforme demonstrado abaixo:  a. Composição dos saldos Projetos CEUs:
Projeto 31/12/2020 Adição Baixa 31/12/2021
Yolanda 173.408,57 202.023,09 - 375.431,66
Camila 231.265,95 149.557,15 - 380.823,10
CMDCA - 11.948,05 - 11.948,05
Custo 404.674,52 363.528,29 - 768.202,81
Yolanda (22.099,59) - - (22.099,59) (*)
Camila (23.554,30) - - (23.554,30) (*)
Depreciação (45.653,89) - - (45.653,89)
Saldo CEUs 359.020,63 363.528,29 - 722.548,92
(*) As taxas de depreciação para Moveis e Utensílios e Máquinas e Equipa-
mentos são de 10% a.a, Equipamentos de Informática de 20% a.a . São cons-
tituídos de Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos, Equipamentos 
de Informática conforme demonstrado abaixo: b. Composição dos saldos 
Projetos área da Saúde:
Projeto 31/12/2020 Adição Baixa 31/12/2021
Lins 40.332,91 - - 40.332,91
São Lourenço 395.952,65 - - 395.952,65
HCCM 43.863,05 5.754,00 - 49.617,05
Amparo - 4.183,00 - 4.183,00
Embu Guaçu - 3.720,44 - 3.720,44
Fco Morato - 1.572,29 - 1.572,29
RT Mairiporã - 4.363,71 - 4.363,71
Custo 480.148,61 19.593,44 - 499.742,05
São Lourenço 46.513,63 - - 46.513,63 (*)
Depreciação 46.513,63 - - 46.513,63
Saldo 433.634,98 19.593,44 - 453.228,42
As taxas de depreciação para Moveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos 
são de 10% a.a, Equipamentos de Informática de 20% a.a . 7 - Fornecedores: São 
constituídos por serviços prestados em 2021 e reconhecidos na competência.
 2021 2020
Fornecedores - Projeto Lins 9.998,08 67.591,30
Fornecedores - Projeto São Lourenço 1.013.186,90 1.030.215,90
Fornecedores - Projeto Camila 19.562,02 46.858,59
Fornecedores - Projeto HCCM 449.998,87 97.607,73
Fornecedores - Projeto Yolanda 135.664,92 144.458,26
Fornecedores - Projeto Amparo 843,20 -
Fornecedores - Projeto Embu Guaçu 38.228,50 -
Fornecedores - Projeto Fco Morato 6.975,84 -
Fornecedores - Projeto Juquitiba 563,33 -
Fornecedores - Projeto RT Mairiporã 2.850,00 -
Fornecedores - Sede 41.207,38 -
Fornecedores 1.719.079,04 1.386.731,78

Notas explicativas às demonstrações contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em Reais)
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

A Diretoria - São Paulo - SP. Revisamos as demonstrações contábeis do 
INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 2021 e as respectivas 
demonstrações	do	resultado,	das	mutações	no	patrimônio	 líquido	e	dos	flu-
xos	de	caixa	para	o	exercício	findo	naquela	data,	assim	como	o	resumo	das	
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade 
da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis	de	acordo	com	a	NBC	 ITG	2002	 (R1)-Entidades	sem	finalidades	
de lucros e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabili-
dade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expres-

sar uma conclusão sobre as demonstrações contábeis com base em nossa 
revisão, conduzida de acordo com a norma brasileira e a norma internacional 
de revisão de demonstrações contábeis (NBC TR 2400 e ISRE 2400). Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas e que seja apresenta-
da conclusão se algum fato chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 
acreditar que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, não estão 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de 
relatório	 financeiro	 aplicável.	 Uma	 revisão	 de	 demonstrações	 contábeis	 de	
acordo com as referidas normas é um trabalho de asseguração limitada. Os 
procedimentos de revisão consistem, principalmente, de indagações à admi-
nistração e outros dentro da entidade, conforme apropriado, bem como exe-
cução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências obtidas. Os 
procedimentos aplicados na revisão são substancialmente menos extensos 

do que os procedimentos executados em auditoria conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Portanto, não expressa-
mos uma opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis. Conclu-
são: Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato 
que nos leve a acreditar que essas demonstrações contábeis não apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira	do	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos	de	caixa	para	o	exercício	findo	naquela	data,	de	acordo	com	as	práti-
cas	contábeis	aplicáveis	às	Entidades	sem	finalidades	de	lucros.	Outros as-
suntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os 
valores	correspondentes	ao	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2020	apre-
sentados	para	 fins	de	 comparação	 foram	auditados	por	nós.	Ênfase: Cha-

mamos a atenção pelo fato do Instituto ter prestado serviços relacionados ao 
Projeto de Gestão e Execução das Ações e Serviços da Saúde na Prefeitura 
Municipal de Embú Guaçu, entretanto, dos valores recebidos até 31.12.2021, 
havia na época um montante de R$ 633.893,24 não formalizado por Contrato 
de Gestão entre as partes.

São Paulo, 06 de maio de 2022.

 Eduardo de Oliveira
MR Auditoria e Contabilidade SS Ltda. Contador
CRC 2SP025656/O-0 CRC 1SP 193373/O

Relatório de Revisão dos Auditores Independentes
Amando Ganem Monte Alto - Presidente - CPF: 056.392.348-22 Anderson Cavichio Zanqueta - Contador - CRC 1SP 199548/O-1 - CPF 151.444.788-67

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO CEU 1º DE MAIO
CNPJ - 10.733.803/0001-97

Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, referente o projeto CEU 1º DE MAIO
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Ativo 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 723.025,80 578.014,31
 Créditos a receber 762.494,44 2.254.662,76
 Outros créditos 439,60 2.019,50
    1.485.959,84 2.834.696,57

Não Circulante
 Realizável a longo prazo - -
 Investimentos - -
 Bens de uso de terceiros 357.268,80 207.711,65
 Intangível - -
    357.268,80 207.711,65

Total Ativo 1.843.228,64 3.042.408,22

Demonstrações do Deficit/Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Receitas operacional bruta 31.12.2021 31.12.2020
Receitas com Repasse para Aplicação
 na Educação 2.865.649,74 2.382.944,65
Receitas Financeiras 16.283,36 3.866,10
Outras Receitas 6.393,19 17.799,29
    2.888.326,29 2.404.610,04
Despesas Operacionais
Educadores contratados (615.758,00) (484.812,88)
Pessoal, encargos e benefícios (927.420,49) (764.589,65)
Provisões trabalhistas (36.611,54) (18.533,44)
Serviços de terceiros (1.054.426,74) (901.777,57)
Despesas gerais (228.264,36) (187.368,73)
Depreciação e amortização - (18.874,78)
Despesas Tributárias (2.579,09) -
Despesas Financeiras (589,52) (6.987,60)
    (2.865.649,74) (2.382.944,65)
Resultado Operacional 22.676,55 21.665,39
Superávit/Deficit Líquido do Exercício 22.676,55 21.665,39

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2021 31.12.2020
Superávit(Déficit) do exercício 22.676,55 21.665,39
Ajustes
 Mais: Depreciação e amortização - 18.874,78
 Ajustes de exercícios anteriores 21.659,41 (18.101,88)
	 Valor	residual	do	ativo	fixo	 -	 -
    21.659,41 772,90
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) / Redução em Créditos a receber 1.492.168,32 (2.254.662,76)
(Aumento) / Redução em Outros créditos 1.579,90 4.215,02
(Aumento) / Redução em Subvenções e Assist.
 Gov a Realizar (2.676.846,80) 2.676.846,80
(Aumento) / Redução em Fornecedores (27.296,57) 20.273,38
(Aumento) / Redução em Obrigações trabalhistas (241,43) 21.812,90
(Aumento) / Redução em Obrigações tributárias (675,13) 573,80
(Aumento) / Redução em Provisões trabalhistas 36.611,54 22.771,75
(Aumento) / Redução em Outras Obrigações 4.027,99 23.200,00
(Aumento) / Redução em Receitas a realizar 1.420.904,86 (0,20)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 Operacionais 294.568,64 537.468,98
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de bens do imobilizado e intangível (149.557,15) (86.784,39)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 de Investimento (149.557,15) (86.784,39)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
 de Financiamento - -
Aumento / (Redução) Líquido nas
 Disponibilidades 145.011,49 450.684,59
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Anterior 578.014,31 127.329,72
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Corrente 723.025,80 578.014,31
Aumento / (Redução) Líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 145.011,49 450.684,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Passivo e Patrimônio Líquido 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Subvenções e Assist. Gov a Realizar - 2.676.846,80
 Fornecedores 19.562,02 46.858,59
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 57.726,59 57.968,02
 Obrigações tributárias - 675,13
 Provisões trabalhistas 142.259,25 105.647,71
 Outras obrigações 27.227,99 23.200,00
    246.775,85 2.911.196,25
Exigível a Longo Prazo
 Receitas a Realizar 1.553.790,66 132.885,80
    1.553.790,66 132.885,80
Patrimônio líquido
	 Superávit	(Defict)	acumulado	 19.985,58	 (23.339,22)
	 Superávit	(Defict)	do	período	 22.676,55	 21.665,39
    42.662,13 (1.673,83)
Total Passivo e Patrimônio Liquido 1.843.228,64 3.042.408,22

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)
    Patrimônio Social Superávit/Deficit do Período Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020 - (5.237,34) (5.237,34)
Déficit	de	2019	incorporado	ao	patrimonio	social	 (5.237,34)	 5.237,34	 -
Ajuste de exercícios anteriores - (18.101,88) (18.101,88)
Superavit do exercício - 21.665,39 21.665,39
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (5.237,34) 3.563,51 (1.673,83)
Superavit de 2020 incorporado ao patrimonio social 3.563,51 (3.563,51) -
Ajuste de exercícios anteriores - 21.659,41 21.659,41
Superavit do exercício - 22.676,55 22.676,55
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (1.673,83) 44.335,96 42.662,13

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Informamos que as notas explicativas, bem como o relatório dos auditores encontram-se disponíveis na Sede do Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes, e suas as Demonstrações Consolidadas 
foram publicadas na data 01/06/2022 no Jornal Gazeta de S. Paulo.

Amando Ganem Monte Alto
Presidente - CPF: 056.392.348-22

Anderson Cavichio Zanqueta
Contador CRC 1SP 199548/O-1
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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 presente 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 1.325.957 o reque-
rimento feito pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, atual denominação do BANCO ITAÚ S/A, CNPJ/MF nº 
60.701.190/0001-04, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação da devedora fiducian-
te, CAROLINE TOZZI DE LIMA ALVES RG nº 35.418.040-X-SSP/SP, CPF/MF nº 342.600.558-10, 
brasileira, solteira, maior, relações públicas, a qual se encontra em local incerto e não sabido, confor-
me 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, fica intimada a 
comparecer 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 
efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, 
em 30 de maio de 2022, o valor de R$27.006,64, (Vinte e sete mil, seis reais e sessenta e quatro 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força 
de escritura pública, registrado nas matrículas nºs 360.704 e 360.923, referente ao apartamento nº 12 
localizado no 1° andar, do “Condomínio Residencial Mais Morumbi”, situado na Rua Catuti, n° 21, 29º 
Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, des-
pesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação 
deste Edital. Fica INTIMADA á mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior 
ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo 
de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, 
o credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previs-
to 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, 30 de maio de 2022. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, 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 preno-
tado sob o nº 1.351.618, em 04 de maio de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE 
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinário – Arts. 1.238, 1.243 e 1.207 
ambos do CC e Art. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados 
no referido dispositivo legal, apresentados por JUDITH FRANCISCA LORGA, brasileira, viúva, do 
lar; ALEXANDRE FRANCISCO LORGA, brasileiro, casado; e HUMBERTO FRANCISCO LORGA, 
brasileiro, casado, corretor de seguros, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter 
a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1972, tendo sido adquirido através do Instru-
mento particular de compromisso de compra e venda datado de 27 de outubro de 1972 celebrado 
com CANTIDIO MAIER SAMPAIO; posse essa que se refere ao IMÓVEL com uma área construída 
de 149,16m², situado na Rua Pedro Nacarato, nº 119, esquina coma Rua Albino Boldasso Gabril, 
e seu terreno correspondente a parte lote 12 da quadra 03, com área de superfície de 150,00m², 
no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 
087.217.0027-3; imóvel esse que se acha registrado em área maior conforme a transcrição nº 27.896 
do 1º Registro de Imóveis, área maior esta na qual foi implantada o  loteamento denominado Vila 
Cruzeiro, regularmente inscrito sob o nº 15, no livro deste 11º Registro de Imóveis,  sob a titularidade 
dominial AUGUSTO LINDENBERG, e averbação 355 compromissado a venda a CANTIDIO MAIER 
SAMPAIO. 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, ALEXANDRE FRANCISCO LORGA; JUDITH FRANCISCA LORGA; HUMBERTO 
FRANCISCO LORGA; CANTIDIO MAIER SAMPAIO; AUGUSTO LINDENBERG e NILTON LORGA,  
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de do-
mínio, 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, aos 27 de maio de 2022. ______________O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1019092-46.2020.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 1ª VARA 
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM do Foro Central/SP, Dr. LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a ROBERTO CAVALCANTI GUIMARÃES, RG 36.375.454-4 e CPF. 49194798753, sito à Rua Chico 
Pontes, 920, Vila Guilherme - SP, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum por parte de Alexandre Capelle Junior, 
alegando, em síntese, foi convidado pelos sócios da empresa Requerida a integrar o quadro societário, sob a pretensa, que 
não detinham o capital necessário à expansão dos negócios, contudo, diante da postura adotada pelos sócios, narrada na 
Inicial, deixou de existir a mútua confiança e cumplicidade entre as partes, ocasionando a quebra efetiva da affectio societatis 
que sustentava a sociedade, motivando assim o requerente a exigir a sua parcela dos gastos e indenização como parcela 
dos resultados obtidos até então. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e 
termos da ação e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
publicado na forma da Lei. S.Paulo, 11/05/2022  

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002683-61.2021.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO 
CAMILO DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 28.250.394, CPF 25900910873, com endereço à Rua Piauí, 726, Centro, 
CEP 77710-000, Pedro Afonso - TO, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de PAULO EDUARDO 
GARCIA, alegando em síntese, que as partes celebraram contrato de compra e venda rural, nos dias 21 e 22 de maio de 2020, com o 
arremate de lotes diversos que corresponde a novilhas e um garrote. Dos lotes 250 e 298 foram pagas quatro parcelas, enquanto do lote 
125 somente a primeira parcela, sendo o executado devedor da quantia de R$ 45.586,13  (quarenta, cinco mil, quinhentos, oitenta, seis reais 
e treze 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 cidade de Jaboticabal, aos 16 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115474-66.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS 
QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica devidamente citados 3R LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, BEM TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, de todos os termos da 
presente ação para, querendo, oferecerem contestação acerca do ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO em epígrafe, movida por 
UNIBRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, para o recebimento do débito de R$ 67.873,42 (valor a ser 
atualizado desde 08/11/2018). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 31 de março de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, PROCESSO Nº 1004317-60.2019.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que James Barbosa ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando um imóvel rural contendo área de 2,0846 ha, com testada para a SP 77 – Rodovia Nilo Máximo, Km 2,8 margem direita da pista 
Jacareí-Santa Branca, bairro da Colônia Santo Antônio da Boa Vista, memorial descritivo as fls. 367, em face de HELOISA FERREIRA e 
ROSANA LÍGIA GUEDES, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Jacarei, aos 25 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1003848-58.2018.8.26.0127. A Dra. Juliana Marques Wendling, MMª Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Carapicuíba/SP. Faz Saber a CICERO DA SILVA LIRA, 372.920.268-50, CNPJ 24.060.718/0001-31, na 
pessoa do sócio CICERO DA SILVA, CPF 372.920.268-50 e RG/RGE 33.963.066-8-SP que Dipalma Comércio Distribuição e Logistica de 
Produtos Alimentícios Ltda, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 8.638,66 (Maio/2018), onde o executado 
adquiriu produtos fornecidos pelo Autor e deixou de pagar os valores devidos de (12) Duplicatas, que encontram-se anexadas nos autos. 
Estando o requerido 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 20 dias supra, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 
(Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Carapicuiba, aos 25 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0003706-13.2022.8.26.0004. A MMª Juiza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional IV – Lapa/SP, Dra. Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc... Faz Saber a GISLANE CALHEIROS FELISBINO, 
Autônoma, RG. 63.496.577-3 e CPF. 077.303.564-81, que Vera Lucia Lourenço Bernardo Batista, RG. 5.215.310-1-SSP-SP e CPF 
538.104.308-20, ajuizou ação sob Procedimento Comum - Locação de Imóvel, em fase de cumprimento de sentença, ora julgada 
procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 23.560,48, atualizado até abril de 2022, e demais cominações legais, nos termos 
do artigo 513, § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida 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 de advogado, sobre o valor devido (ressalvada eventual gratuidade de justiça concedida, benefício que torna inexigível a verba 
honorária, segundo o disposto no artigo 98, §3º, do CPC), em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), em que a requerida 
poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento da obrigação, independentemente de 
penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Após o decurso dos prazos acima indicados, no silêncio, será nomeado curador especial, 
nos termos do artigo 257, inciso IV, do CPC. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Cidade de São Paulo, 
aos 24 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS COM O PRAZO DE 30 DIAS. Processo n° 1004015-
45.2022.8.26.0609. Requerentes: HELIO RIUITI TSUSHIMA e ANA MARIA CRUZ ZECCHINI - A Dra. RACHEL DE CASTRO MOREIRA 
E SILVA, MMª Juíza de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA OFÍCIO DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER, que nos termos do Art. 734 §1do CPC, dar publicidade a todos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo foi pedido a ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS dos cônjuges HÉLIO RIUITI 
TSUSHIMA-01, brasileiro, divorciado, analista de suporte em informática, RG. 11.780.221-9-SSP/SP e CPF. 055.589.518-18 e ANA MARIA 
CRUZ ZECCHINI-02, brasileira, solteira, professora, RG. 16.300.704-SSP/SP e CPF. 196.742.158-75, ambos residentes e domiciliados na 
Av. José Andrade de Moraes, 63 – Apto 84 – Vila Lisboa - Taboão da Serra/SP de: REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para o 
REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. Decisão de fls. 38: "A alteração do regime de bens do casamento é perfeitamente possível, 
desde que requerida motivadamente pelos cônjuges, ressalvados direito de terceiros. Neste contexto, determino a expedição de edital, nos 
termos do artigo 734, § 1º, do CPC, sendo as custas de publicação por conta dos autores. Int. Taboão da Serra, 23 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1007205-24.2021.8.26.0068. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Barueri/SP, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc... Faz Saber a CONSTRUTORA ZZ CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ. 52.238.573/0001-51, na pessoa de seu representante legal, que BRUNO ANTONIO DE 
OLIVEIRA, RG. 24.763.733-6 e CPF. 254.265.558-67, ajuizou ação de Adjudicação Compulsória, tendo como objeto a outorga definitiva da 
Escritura do Apartamento nº 102, localizado no 1º andar, Bloco B – Roma, integrante do Condomínio Edifício Europa, Matricula nº 114.268 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP, objetivando procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de Adjudicação a 
fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando o supracitado 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, ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos 
do artigo 257, IV do NCPC. Será o edital publicado na forma da Lei. Cidade de Barueri, aos 20 de maio de 2022. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1034817-22.2019.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, MMº Juíz de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP. Faz Saber a EDUARDO BEIRÃO DOS SANTOS ME, CNPJ. 03.758.394/0001-30, na pessoa de seu 
representante legal, que por parte de BANAROQUE COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI, foi ajuizada ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$ 26.075,00 (Setembro/2019), referente 04 cheques de nºs (000026), (000034), (000027) e (000039), ambos 
do Banco Santander, emitidos pelo réu a favor do Autor, onde os mesmos foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme 
documentos descritos e anexados nos autos. Estando o réu 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 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1038914-70.2016.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDA ROBERTA DA SILVA TEIXEIRA, 
RG. 8.308.146.5-SSP/SP e CPF. 030.665.329-09, que COLÉGIO OFICINA S/C LTDA EPP, ajuizou ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$ 5.853,03 (Outubro/2016), referente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes, onde a executada não honrou com os pagamentos das mensalidades vencidas entre os meses de agosto, setembro e dezembro de 
2012, conforme documentos descritos e 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 de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. Cidade de Guarulhos, 19 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0010929-36.2022.8.26.0224. A MMª Juiza 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 BENEDITO ROCHA VALCACE 
MULTIMARCAS LTDA nome fantasia: JP MULTIMARCAS, CNPJ. 11.369.244/0001-62, na pessoa de sua representante legal, que JOSÉ 
CARLOS DE PAULA, RG. 5.204.599-7/SP e CPF. 524.234.258-72, ajuizou ação Declaratória em fase de Cumprimento de Sentença, ora 
julgada procedente e condenou o réu ao pagamento de R$ 9.088,99, atualizado até (Maio/2022) e demais cominações legais, nos termos do 
artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir 
os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de 
Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o réu 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de 
maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1026315-55.2017.8.26.0001. A MMª Juiza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a MARIA DE 
LOURDES SOUZA, (qualificação ignorada), que lhe foi proposta ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Claudia 
Aparecida Thoma Ambrósio e outro, com relação ao imóvel situado na rua José Crispim, n.º 07, Jaçanã, CEP 02275-050, São Paulo-SP e 
condená-la ao pagamento de multa diária de R$ 500,00 até a efetiva desocupação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a 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 cidade de São 
Paulo, aos 18 de maio de 2022. 
 
 
 

LTS Investments Consultoria 
Empresarial Ltda.

CNPJ/ME nº 34.899.550/0001-06 - NIRE 35.235.640.165
Ata da Reunião de Sócios-Quotistas da LTS Investments Consultoria Empresarial Ltda. (“Sociedade”), 

realizada em 03 de maio de 2022, lavrada na forma sumária.
1. Local, data e hora: Na sede social, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 15º andar, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 03 de maio de 2022, às 10:00 horas. 2. Convocação: Convocação 
dispensada, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), face à presença de 
sócios detentores da totalidade das quotas da Sociedade. 3. Presença: Sócios representando a totalidade 
do capital social, conforme se verifica das assinaturas no livro próprio. Andre Costa Coelho de Souza, Edu-
ardo Saggioro Garcia, Gustavo Mendes Lobo, Yuiti Matsuo Lopes e LTS Investments & Corporate Services 
(representada por André Costa Coelho de Souza). 4. Mesa: Presidente: André Costa Coelho de Souza; e 
Secretária: Giovanna Navarro Pires. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos foi tomada as seguintes 
deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião de Sócios na forma de sumário, 
nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que se aplica supletivamente à Sociedade; 5.2. Nos 
termos do artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro, aprovar, sem restrições, depois de examinadas e discuti-
das, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais ficaram à disposição dos sócios. A publicação das 
demonstrações fica dispensada, nos termos da deliberação 02/2015 JUCESP e 5.3. Aprovar a destinação 
do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 
24.619.304,55 (vinte e quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e 
cinco  centavos), da seguinte forma: (i) 6.620.426,00 (seis milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e 
vinte e seis reais) foram absorvidos com prejuízos acumulados; (ii) R$ 17.421.386,56 (dezessete milhões, 
quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos ) foram de dis-
tribuição de dividendos; e (iii) R$ 577.491,99 ( quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e 
um reais e noventa e nove centavos) foram destinados para constituição de Reserva de Lucros. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo sido tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião de Sócios, que foi 
lida e aprovada pela unanimidade dos sócios presentes. Sócios: LTS Investments & Corporate Services Ltd. 
(representada por André Costa Coelho de Souza); Eduardo Saggioro Garcia; André Costa Coelho de Souza; 
Gustavo Mendes Lôbo; e Yuiti Matsuo Lopes. Mesa: André Costa Coelho de Souza, Presidente; e Giovanna 
Navarro Pires, Secretária. São Paulo, 03 de maio de 2022. JUCESP nº 244.724/22-2 em 17/5/22. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0016011-06.1993.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTA 
GREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que 
o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO move uma Desapropriação contra COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO - COHAB - SP, e que por r.sentença datada de 30.05.1997, foi 
declarado de utilidade pública uma área objeto das matrículas nºs: 6.185, 7.202, 9.041, 9.042, 11.706, 
26.516, 26.730, 27.740, 30.397, 31.315, 31.316 e 56.259, todas do 2º CRI de Osasco; Transcrições  
nºs: 2.300 do 9º CRI/SP; 3.945, 16º CRI/SP; 7.376, 11.347 e 18.113, 1º CRI de Osasco; 13.630 e 
14.211, 5º CRI/SP, 16.364 do CRI de Iguape/SP. Cadastrada sob nº 23221-23-84-0001-00000-01, 
conforme Decretos Municipais nºs: 6.865/91 (10.09.91), 7.776/93 (23.11.93), 7.892/94 (22.03.94) 
e 7.893/94 (22.03.94), fixado como valor da indenização a importância de R$ 25.000.000,00 
estabelecido em perícia judicial realizada em março/96 e confirmada em sentença. Sendo reduzido 
para R$ 21.547.753,00 (março/96), conforme perícia judicial realizada no Tribunal de Justiça em  
grau de recurso de apelação. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 25 de maio de 2022.

1ª Vara Cível do Foro de Osasco

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026421-68.2000.8.26.0053 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Danilo Mansano Barioni, na forma da Lei, 
etc FAZ SABER a(o) WILSON ROGERIO DE SOUZA, RG 14251515 e CPF 051.445.478-42, 
com endereço à Avenida Sao Miguel, 4333, Vila Constanca, CEP 03871-000, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma Ação de Rescisão contratual cumulada com Reintegração de 
Posse, pelo Procedimento Comum, requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo COHAB/SP, alegando em síntese que o ora citando desrespeitou as cláusulas do 
contrato de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Jucá, nº 78, apto 12-B, integrante do 
Conjunto Habitacional “Santa Etelvina II-A”, abandonando o r. Imóvel e deixando de pagar as 
prestações combinadas, razão pela qual pede a requerente a rescisão contratual e sua imediata 
reintegração na posse do imóvel, condenando-se o requerido ao pagamento de indenização 
por perdas e danos. 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 
20 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 Paulo, aos 26 de abril de 2022.

1ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 051/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 028/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-
1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 01/06/2022 ÀS 
15H00MIN DO DIA 10/06/2022. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 15H30MIN DO DIA 10/06/2022 ÀS 08H40MIN DO DIA 13/06/2022. INICÍO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09H DO DIA 13/06/2022. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO MUNICÍPIO E DE PRODUTORES 
PARA A PRODUÇÃO DA CULTURA DO LÚPULO (HUMULUS LUPULUS L) – 
EXCLUSIVO ME/EPP. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.
BR INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA 
BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 
17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 10/06/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 009/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS 
TERMOS DO CONVÊNIO 101893/2022. FICA RETIFICADO O ANEXO II – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA E ANEXO II- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO EDITAL 
E RETIFICA OS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA, RECEBIMENTO DE 
CADASTRO  E ABERTURA DOS ENVELOPES CONFORME SEGUE: VISTORIA: 
02/06/2022 a 15/06/2022 EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 13/06/2022. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/06/2022 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS 
TERMOS DO CONVÊNIO 100686/2022. FICA RETIFICADO O ANEXO II – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA  E ANEXO II- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO EDITAL 
E RETIFICA OS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA, RECEBIMENTO DE 
CADASTRO  E ABERTURA DOS ENVELOPES CONFORME SEGUE: VISTORIA: 
02/06/2022 a 15/06/2022 EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 13/06/2022. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/06/2022 ATÉ ÀS 10:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 012/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS 
TERMOS DO CONVÊNIO 101112//2022. FICA RETIFICADO O ANEXO II – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA  E ANEXO II- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO EDITAL 
E RETIFICA OS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA, RECEBIMENTO DE 
CADASTRO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONFORME SEGUE: VISTORIA: 
02/06/2022 a 15/06/2022 EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 13/06/2022. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/06/2022 ATÉ ÀS 10:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Comunicado de Suspensão – Pregão Eletrônico RP 65/2022. 
Edital 82/2022. PMH 2757/2022. Objeto: Fornecimento 
de materiais escolares com serviços de montagem em 

embalagens em forma de kit com distribuição ponto a ponto na rede 
de ensino, conforme Memorial Descritivo. Comunicamos a todos os 
interessados que o procedimento licitatório em epígrafe está suspenso 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Hortolândia, 31 de maio de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/22 – Objeto: Registro de preços para fu-
tura aquisição de equipamentos de proteção e segurança individual (EPI), 
uniformes e outros materiais de segurança, destinados aos funcionários 
de diversas Secretarias desta Prefeitura, conforme descritivo constante do 
Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. Despacho 
da Diretoria de Administração informando que não houve interessados em 
participar do pregão epigrafado, tornando-o DESERTO. Informando ainda 
a reabertura de prazos para nova sessão. CADASTRAMENTO e ABER-
TURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 
horas do dia 01/06/22 até às 09:00 horas do dia 13/06/22. Abertura de Pro-
postas Iniciais: 13/06/22 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou so-
licitado pelo e-mail: pregão@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.

Jose Riberto da Silva
Diretor de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 09/2022
Processo Administrativo nº 1877/2022

Objeto: “Implantação de sistema de tratamento de efluentes”.
Data da Sessão: 20/06/2022 
Horário: 09:00 horas
Local: Rua Dr. Silvio Moreira, 25 – Vila dos Pinheiros, Cordeirópolis-SP
O edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES.

Carlos Alberto Piola Filho
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 17/2022
Objeto: Construção de muro de arrimo e readequação do sistema de ilumi-
nação dos Ecopontos: Jardim Oriente, Santo Antônio, Mário Dedini I, Mário 
Dedini II, Monte Rey, Bosque dos Lenheiros e Ártemis. Entrega dos envelo-
pes: até 04/07/2022 às 13:30 horas. Abertura dos  envelopes: 04/07/2022 às 
14h00min. 
 
O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.piracicaba.sp.
gov.br. Contato Divisão de Compras - Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 31 de maio de 2022
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 159/2021
Locação de concentradores de oxigênio com locação de cilindros e recarga 
de gás

Comunicamos que, conforme manifestação da Unidade Requisitante e pare-
cer juridico 301/2022, homologado pelo Ordenador de Despesas, foi julgada 
IMPROCEDENTE a impugnação interposta ao edital pela empresa White 
Martins  Gases Industriais LTDA, mantendo-se as condições do edital.

Diante do exposto, informamos que fica marcada a data de abertura e dispu-
ta do presente Pregão para o dia 15/06/2022 às 08h e 09h, respectivamente.

Piracicaba, 31 de maio de 2022.
Maira Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 34/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022
PROCESSO Nº 9014/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
34/2022 - PROCESSO Nº 9014/2021 - OBJETO: Aquisição de Sistemas Bá-
sicos de Aeronaves não tripuladas (Drone), software para transmissão ao vivo 
de imagens para central de videomonitoramento, computador completo para 
instalação e operação, para uso da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vas-
concelos - SP. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 14 
de junho de 2022, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vas-
concelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui 
Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 21/2022. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefei-
tura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.
br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido 
entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 
(um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 31 de maio de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

PRESENCIAL: 

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
35/2022, para AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DO TIPO FURGÃO ZERO KM PARA TRANSPORTE 
DE VACINAS COM BAÚ ISOTÉRMICO. Os envelopes deverão ser entregues até as 08h50min, com 
abertura as 09h00min do dia 15/06/2022. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONDOMINIAL DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO CONJUNTO HABITACIONAL ITU – I, 
LOCALIZADO NA AVENIDA GALILEU BICUDO, Nº 5.900, LOTE 1, QUADRA A – RESIDENCIAL 
BOM JARDIM, BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP. A Secretaria Municipal 
de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos informa a quem possa interessar que se encontra 
aberta a Tomada de Preços nº 11/2022, para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a 
documentação e proposta comercial deverão ser entregues até o dia 23/06/2022, às 08h30, sendo a 
abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
31/05/2022 – Prefeitura da Estância Turística de Itu.

ELETRÔNICO:

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 06/2022, para 
AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTEINER, COM POTENCIA DE 
250/220 KVA (EMERGÊNCIA/PRINCIPAL) TRIFÁSICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 
Que será realizado às 09h00min do dia 14/06/2022. O Edital poderá ser retirado nos links: http://
www.comprasnet.gov.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações e/ou na Central de Compras – 2º andar, 
localizada no Centro Administrativo Municipal à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, 
de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, deven-
do os interessados comparecer munidos de PEN-DRIVE ou mídia eletrônica para que seja copiado o 
arquivo referente ao Edital de seu interesse, sem qualquer ônus. Itu, 31/05/2022. Janaína Guerino de 
Camargo – Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela- SP, as seguintes licitações: Edital Retificado nº 098/2022 – Pregão 
Eletrônico nº 052/2022 - Proc. Adm. nº 6318/2021. OBJETO: Contrata-
ção de empresa para fornecimento de serviços de locação de máquinas 
de café e bebidas quentes, incluindo manutenção corretiva e preventiva, 
e fornecimento de insumos. Nova Data da entrega das propostas até 
o dia 13/06/2022 às 10:10h. Edital nº109/2022 – Pregão Eletrônico nº 
059/2022 Proc. Adm. nº 5704/2022 – Objeto: Registro de Preços visan-
do futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha. Data da entrega 
das propostas até o dia 13/06/2022 às 10:20 horas. Edital nº110/2022 
- Pregão Presencial nº021/2022 - Proc. Adm. nº 4920/2022. OBJETO: 
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa es-
pecializada com fornecimento de material e mão de obra para execução 
de Serviço de Demolição. Data da entrega das propostas dia 13/06/2022 
às 10:10h.– Os editais completos deverão ser retirados no portal ofi-
cial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – Licitações 
e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 
10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12) 3896-9200, em até 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 31 de maio 
de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 395,10

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
coordenação e execução de Oficinas Culturais e Educativas.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 14/06/2022  às 
14h00.
Abertura do Envelope nº 01: 14/06/2022  às 14h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br

Santa Bárbara d’Oeste, 31 de maio de 2022.
 

RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE JAHU
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Referente ao Edital de Chamamento Público nº 003/2022 – Objeto: Seleção De Organização De Sociedade Civil 
De Natureza Privada Sem Fins Lucrativos Para Oficinas/Aulas De Dança Para Crianças, Adolescentes, Jovens E 
Adultos De Forma Gratuita E Descentralizada.
No que diz respeito à página 2, item 3, JUSTIFICATIVA:
Onde se lê:
“Assim, se faz necessário um termo de colaboração com uma organização da sociedade civil sediada no 
Município de Jahu com experiência na prática de oficinas/aulas de dança.”
Leia-se:
“Assim, se faz necessário um termo de colaboração com uma organização da sociedade civil com experiência 
na prática de oficinas/aulas de dança.”
No que diz respeito à página 8, tabela 2, (B):
Onde se lê:
“(B) Adequação da proposta da Lei 1.597 de 11 de novembro de 2015 sobre o plano municipal de cultura em 
sua meta 8 - manutenção e ampliação dos projetos municipais de Teatro, Dança e Música a partir de 2016.”
Leia-se:
“(B) Adequação da proposta da Lei 5.102 de 05 de agosto de 2016 sobre o plano municipal de cultura em 
manutenção e ampliação dos projetos municipais de Teatro, Dança e Música a partir de 2016.”
JAHU, 31 DE MAIO DE 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

A8gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De junho De 2022 

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 presente 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 1.325.957 o reque-
rimento feito pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, atual denominação do BANCO ITAÚ S/A, CNPJ/MF nº 
60.701.190/0001-04, na qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação da devedora fiducian-
te, CAROLINE TOZZI DE LIMA ALVES RG nº 35.418.040-X-SSP/SP, CPF/MF nº 342.600.558-10, 
brasileira, solteira, maior, relações públicas, a qual se encontra em local incerto e não sabido, confor-
me 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, fica intimada a 
comparecer 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 
efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, 
em 30 de maio de 2022, o valor de R$27.006,64, (Vinte e sete mil, seis reais e sessenta e quatro 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força 
de escritura pública, registrado nas matrículas nºs 360.704 e 360.923, referente ao apartamento nº 12 
localizado no 1° andar, do “Condomínio Residencial Mais Morumbi”, situado na Rua Catuti, n° 21, 29º 
Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, des-
pesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as despesas com a publicação 
deste Edital. Fica INTIMADA á mencionada devedora fiduciante que, no dia imediatamente posterior 
ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada como intimada e terá o prazo 
de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, 
o credor-fiduciário será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previs-
to 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, 30 de maio de 2022. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, 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 preno-
tado sob o nº 1.351.618, em 04 de maio de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE 
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinário – Arts. 1.238, 1.243 e 1.207 
ambos do CC e Art. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados 
no referido dispositivo legal, apresentados por JUDITH FRANCISCA LORGA, brasileira, viúva, do 
lar; ALEXANDRE FRANCISCO LORGA, brasileiro, casado; e HUMBERTO FRANCISCO LORGA, 
brasileiro, casado, corretor de seguros, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam deter 
a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 1972, tendo sido adquirido através do Instru-
mento particular de compromisso de compra e venda datado de 27 de outubro de 1972 celebrado 
com CANTIDIO MAIER SAMPAIO; posse essa que se refere ao IMÓVEL com uma área construída 
de 149,16m², situado na Rua Pedro Nacarato, nº 119, esquina coma Rua Albino Boldasso Gabril, 
e seu terreno correspondente a parte lote 12 da quadra 03, com área de superfície de 150,00m², 
no 29º Subdistrito – Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 
087.217.0027-3; imóvel esse que se acha registrado em área maior conforme a transcrição nº 27.896 
do 1º Registro de Imóveis, área maior esta na qual foi implantada o  loteamento denominado Vila 
Cruzeiro, regularmente inscrito sob o nº 15, no livro deste 11º Registro de Imóveis,  sob a titularidade 
dominial AUGUSTO LINDENBERG, e averbação 355 compromissado a venda a CANTIDIO MAIER 
SAMPAIO. 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, ALEXANDRE FRANCISCO LORGA; JUDITH FRANCISCA LORGA; HUMBERTO 
FRANCISCO LORGA; CANTIDIO MAIER SAMPAIO; AUGUSTO LINDENBERG e NILTON LORGA,  
oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de do-
mínio, 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, aos 27 de maio de 2022. ______________O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1019092-46.2020.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 1ª VARA 
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM do Foro Central/SP, Dr. LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a ROBERTO CAVALCANTI GUIMARÃES, RG 36.375.454-4 e CPF. 49194798753, sito à Rua Chico 
Pontes, 920, Vila Guilherme - SP, que lhe foi proposta ação de Procedimento Comum por parte de Alexandre Capelle Junior, 
alegando, em síntese, foi convidado pelos sócios da empresa Requerida a integrar o quadro societário, sob a pretensa, que 
não detinham o capital necessário à expansão dos negócios, contudo, diante da postura adotada pelos sócios, narrada na 
Inicial, deixou de existir a mútua confiança e cumplicidade entre as partes, ocasionando a quebra efetiva da affectio societatis 
que sustentava a sociedade, motivando assim o requerente a exigir a sua parcela dos gastos e indenização como parcela 
dos resultados obtidos até então. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a Citação por Edital, para os atos e 
termos da ação e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
publicado na forma da Lei. S.Paulo, 11/05/2022  

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002683-61.2021.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO 
CAMILO DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 28.250.394, CPF 25900910873, com endereço à Rua Piauí, 726, Centro, 
CEP 77710-000, Pedro Afonso - TO, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de PAULO EDUARDO 
GARCIA, alegando em síntese, que as partes celebraram contrato de compra e venda rural, nos dias 21 e 22 de maio de 2020, com o 
arremate de lotes diversos que corresponde a novilhas e um garrote. Dos lotes 250 e 298 foram pagas quatro parcelas, enquanto do lote 
125 somente a primeira parcela, sendo o executado devedor da quantia de R$ 45.586,13  (quarenta, cinco mil, quinhentos, oitenta, seis reais 
e treze 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 cidade de Jaboticabal, aos 16 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1115474-66.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TODOS 
QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica devidamente citados 3R LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA ME, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, BEM TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, de todos os termos da 
presente ação para, querendo, oferecerem contestação acerca do ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO em epígrafe, movida por 
UNIBRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, para o recebimento do débito de R$ 67.873,42 (valor a ser 
atualizado desde 08/11/2018). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 31 de março de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, PROCESSO Nº 1004317-60.2019.8.26.0292. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr. Maurício Brisque Neiva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que James Barbosa ajuizou ação de USUCAPIÃO, 
visando um imóvel rural contendo área de 2,0846 ha, com testada para a SP 77 – Rodovia Nilo Máximo, Km 2,8 margem direita da pista 
Jacareí-Santa Branca, bairro da Colônia Santo Antônio da Boa Vista, memorial descritivo as fls. 367, em face de HELOISA FERREIRA e 
ROSANA LÍGIA GUEDES, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Jacarei, aos 25 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1003848-58.2018.8.26.0127. A Dra. Juliana Marques Wendling, MMª Juíza de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro de Carapicuíba/SP. Faz Saber a CICERO DA SILVA LIRA, 372.920.268-50, CNPJ 24.060.718/0001-31, na 
pessoa do sócio CICERO DA SILVA, CPF 372.920.268-50 e RG/RGE 33.963.066-8-SP que Dipalma Comércio Distribuição e Logistica de 
Produtos Alimentícios Ltda, ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 8.638,66 (Maio/2018), onde o executado 
adquiriu produtos fornecidos pelo Autor e deixou de pagar os valores devidos de (12) Duplicatas, que encontram-se anexadas nos autos. 
Estando o requerido 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 20 dias supra, sendo nomeado 
curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 
(Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Carapicuiba, aos 25 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 0003706-13.2022.8.26.0004. A MMª Juiza de Direito da 4ª Vara Cível do 
Foro Regional IV – Lapa/SP, Dra. Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc... Faz Saber a GISLANE CALHEIROS FELISBINO, 
Autônoma, RG. 63.496.577-3 e CPF. 077.303.564-81, que Vera Lucia Lourenço Bernardo Batista, RG. 5.215.310-1-SSP-SP e CPF 
538.104.308-20, ajuizou ação sob Procedimento Comum - Locação de Imóvel, em fase de cumprimento de sentença, ora julgada 
procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 23.560,48, atualizado até abril de 2022, e demais cominações legais, nos termos 
do artigo 513, § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida 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 de advogado, sobre o valor devido (ressalvada eventual gratuidade de justiça concedida, benefício que torna inexigível a verba 
honorária, segundo o disposto no artigo 98, §3º, do CPC), em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), em que a requerida 
poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento da obrigação, independentemente de 
penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Após o decurso dos prazos acima indicados, no silêncio, será nomeado curador especial, 
nos termos do artigo 257, inciso IV, do CPC. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Cidade de São Paulo, 
aos 24 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS COM O PRAZO DE 30 DIAS. Processo n° 1004015-
45.2022.8.26.0609. Requerentes: HELIO RIUITI TSUSHIMA e ANA MARIA CRUZ ZECCHINI - A Dra. RACHEL DE CASTRO MOREIRA 
E SILVA, MMª Juíza de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TABOÃO DA SERRA OFÍCIO DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER, que nos termos do Art. 734 §1do CPC, dar publicidade a todos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo foi pedido a ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS dos cônjuges HÉLIO RIUITI 
TSUSHIMA-01, brasileiro, divorciado, analista de suporte em informática, RG. 11.780.221-9-SSP/SP e CPF. 055.589.518-18 e ANA MARIA 
CRUZ ZECCHINI-02, brasileira, solteira, professora, RG. 16.300.704-SSP/SP e CPF. 196.742.158-75, ambos residentes e domiciliados na 
Av. José Andrade de Moraes, 63 – Apto 84 – Vila Lisboa - Taboão da Serra/SP de: REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para o 
REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. Decisão de fls. 38: "A alteração do regime de bens do casamento é perfeitamente possível, 
desde que requerida motivadamente pelos cônjuges, ressalvados direito de terceiros. Neste contexto, determino a expedição de edital, nos 
termos do artigo 734, § 1º, do CPC, sendo as custas de publicação por conta dos autores. Int. Taboão da Serra, 23 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1007205-24.2021.8.26.0068. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro 
de Barueri/SP, Dra. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc... Faz Saber a CONSTRUTORA ZZ CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ. 52.238.573/0001-51, na pessoa de seu representante legal, que BRUNO ANTONIO DE 
OLIVEIRA, RG. 24.763.733-6 e CPF. 254.265.558-67, ajuizou ação de Adjudicação Compulsória, tendo como objeto a outorga definitiva da 
Escritura do Apartamento nº 102, localizado no 1º andar, Bloco B – Roma, integrante do Condomínio Edifício Europa, Matricula nº 114.268 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Barueri/SP, objetivando procedência da ação para determinar-se a expedição da Carta de Adjudicação a 
fim de levá-la à Registro Imobiliário. Estando o supracitado 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, ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia, nos termos 
do artigo 257, IV do NCPC. Será o edital publicado na forma da Lei. Cidade de Barueri, aos 20 de maio de 2022. 
 
Edital de Citação com Prazo de 20 dias. Processo nº 1034817-22.2019.8.26.0224. O Dr. Ricardo Felicio Scaff, MMº Juíz de Direito da 1ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP. Faz Saber a EDUARDO BEIRÃO DOS SANTOS ME, CNPJ. 03.758.394/0001-30, na pessoa de seu 
representante legal, que por parte de BANAROQUE COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI, foi ajuizada ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$ 26.075,00 (Setembro/2019), referente 04 cheques de nºs (000026), (000034), (000027) e (000039), ambos 
do Banco Santander, emitidos pelo réu a favor do Autor, onde os mesmos foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme 
documentos descritos e anexados nos autos. Estando o réu 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 20 dias supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1038914-70.2016.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a FERNANDA ROBERTA DA SILVA TEIXEIRA, 
RG. 8.308.146.5-SSP/SP e CPF. 030.665.329-09, que COLÉGIO OFICINA S/C LTDA EPP, ajuizou ação de Execução de Título 
Extrajudicial para cobrança de R$ 5.853,03 (Outubro/2016), referente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes, onde a executada não honrou com os pagamentos das mensalidades vencidas entre os meses de agosto, setembro e dezembro de 
2012, conforme documentos descritos e 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 de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da Lei. Cidade de Guarulhos, 19 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 0010929-36.2022.8.26.0224. A MMª Juiza 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 BENEDITO ROCHA VALCACE 
MULTIMARCAS LTDA nome fantasia: JP MULTIMARCAS, CNPJ. 11.369.244/0001-62, na pessoa de sua representante legal, que JOSÉ 
CARLOS DE PAULA, RG. 5.204.599-7/SP e CPF. 524.234.258-72, ajuizou ação Declaratória em fase de Cumprimento de Sentença, ora 
julgada procedente e condenou o réu ao pagamento de R$ 9.088,99, atualizado até (Maio/2022) e demais cominações legais, nos termos do 
artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando o réu em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir 
os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa e pena de multa de 10% e honorários em fase de Cumprimento de 
Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o réu 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 24 de 
maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1026315-55.2017.8.26.0001. A MMª Juiza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc...FAZ SABER a MARIA DE 
LOURDES SOUZA, (qualificação ignorada), que lhe foi proposta ação de Reintegração / Manutenção de Posse por parte de Claudia 
Aparecida Thoma Ambrósio e outro, com relação ao imóvel situado na rua José Crispim, n.º 07, Jaçanã, CEP 02275-050, São Paulo-SP e 
condená-la ao pagamento de multa diária de R$ 500,00 até a efetiva desocupação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a 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 cidade de São 
Paulo, aos 18 de maio de 2022. 
 
 
 

LTS Investments Consultoria 
Empresarial Ltda.

CNPJ/ME nº 34.899.550/0001-06 - NIRE 35.235.640.165
Ata da Reunião de Sócios-Quotistas da LTS Investments Consultoria Empresarial Ltda. (“Sociedade”), 

realizada em 03 de maio de 2022, lavrada na forma sumária.
1. Local, data e hora: Na sede social, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 15º andar, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 03 de maio de 2022, às 10:00 horas. 2. Convocação: Convocação 
dispensada, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), face à presença de 
sócios detentores da totalidade das quotas da Sociedade. 3. Presença: Sócios representando a totalidade 
do capital social, conforme se verifica das assinaturas no livro próprio. Andre Costa Coelho de Souza, Edu-
ardo Saggioro Garcia, Gustavo Mendes Lobo, Yuiti Matsuo Lopes e LTS Investments & Corporate Services 
(representada por André Costa Coelho de Souza). 4. Mesa: Presidente: André Costa Coelho de Souza; e 
Secretária: Giovanna Navarro Pires. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos foi tomada as seguintes 
deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião de Sócios na forma de sumário, 
nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que se aplica supletivamente à Sociedade; 5.2. Nos 
termos do artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro, aprovar, sem restrições, depois de examinadas e discuti-
das, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais ficaram à disposição dos sócios. A publicação das 
demonstrações fica dispensada, nos termos da deliberação 02/2015 JUCESP e 5.3. Aprovar a destinação 
do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 
24.619.304,55 (vinte e quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e 
cinco  centavos), da seguinte forma: (i) 6.620.426,00 (seis milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e 
vinte e seis reais) foram absorvidos com prejuízos acumulados; (ii) R$ 17.421.386,56 (dezessete milhões, 
quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos ) foram de dis-
tribuição de dividendos; e (iii) R$ 577.491,99 ( quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e 
um reais e noventa e nove centavos) foram destinados para constituição de Reserva de Lucros. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo sido tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião de Sócios, que foi 
lida e aprovada pela unanimidade dos sócios presentes. Sócios: LTS Investments & Corporate Services Ltd. 
(representada por André Costa Coelho de Souza); Eduardo Saggioro Garcia; André Costa Coelho de Souza; 
Gustavo Mendes Lôbo; e Yuiti Matsuo Lopes. Mesa: André Costa Coelho de Souza, Presidente; e Giovanna 
Navarro Pires, Secretária. São Paulo, 03 de maio de 2022. JUCESP nº 244.724/22-2 em 17/5/22. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 
(DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0016011-06.1993.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). MARIANA HORTA 
GREENHALGH, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que 
o(a) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO move uma Desapropriação contra COMPANHIA 
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO - COHAB - SP, e que por r.sentença datada de 30.05.1997, foi 
declarado de utilidade pública uma área objeto das matrículas nºs: 6.185, 7.202, 9.041, 9.042, 11.706, 
26.516, 26.730, 27.740, 30.397, 31.315, 31.316 e 56.259, todas do 2º CRI de Osasco; Transcrições  
nºs: 2.300 do 9º CRI/SP; 3.945, 16º CRI/SP; 7.376, 11.347 e 18.113, 1º CRI de Osasco; 13.630 e 
14.211, 5º CRI/SP, 16.364 do CRI de Iguape/SP. Cadastrada sob nº 23221-23-84-0001-00000-01, 
conforme Decretos Municipais nºs: 6.865/91 (10.09.91), 7.776/93 (23.11.93), 7.892/94 (22.03.94) 
e 7.893/94 (22.03.94), fixado como valor da indenização a importância de R$ 25.000.000,00 
estabelecido em perícia judicial realizada em março/96 e confirmada em sentença. Sendo reduzido 
para R$ 21.547.753,00 (março/96), conforme perícia judicial realizada no Tribunal de Justiça em  
grau de recurso de apelação. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos 
e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 25 de maio de 2022.

1ª Vara Cível do Foro de Osasco

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0026421-68.2000.8.26.0053 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - Fazenda 
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Danilo Mansano Barioni, na forma da Lei, 
etc FAZ SABER a(o) WILSON ROGERIO DE SOUZA, RG 14251515 e CPF 051.445.478-42, 
com endereço à Avenida Sao Miguel, 4333, Vila Constanca, CEP 03871-000, São Paulo - 
SP, que lhe foi proposta uma Ação de Rescisão contratual cumulada com Reintegração de 
Posse, pelo Procedimento Comum, requerida pela Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo COHAB/SP, alegando em síntese que o ora citando desrespeitou as cláusulas do 
contrato de Compra e Venda do imóvel situado à Rua Jucá, nº 78, apto 12-B, integrante do 
Conjunto Habitacional “Santa Etelvina II-A”, abandonando o r. Imóvel e deixando de pagar as 
prestações combinadas, razão pela qual pede a requerente a rescisão contratual e sua imediata 
reintegração na posse do imóvel, condenando-se o requerido ao pagamento de indenização 
por perdas e danos. 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 
20 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 Paulo, aos 26 de abril de 2022.

1ª Vara de Fazenda Pública - Foro Central

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 051/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 028/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR INFORMAÇÕES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM JESUS, 738 – 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – FONE (15) 3565-
1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 09H DO DIA 01/06/2022 ÀS 
15H00MIN DO DIA 10/06/2022. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
DAS 15H30MIN DO DIA 10/06/2022 ÀS 08H40MIN DO DIA 13/06/2022. INICÍO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09H DO DIA 13/06/2022. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF. LOCAL: PORTAL – BOLSA DE 
LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL – WWW.BLL.ORG.BR

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO MUNICÍPIO E DE PRODUTORES 
PARA A PRODUÇÃO DA CULTURA DO LÚPULO (HUMULUS LUPULUS L) – 
EXCLUSIVO ME/EPP. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.
BR INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA 
BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 
17H) – FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 10/06/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 009/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS 
TERMOS DO CONVÊNIO 101893/2022. FICA RETIFICADO O ANEXO II – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA E ANEXO II- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO EDITAL 
E RETIFICA OS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA, RECEBIMENTO DE 
CADASTRO  E ABERTURA DOS ENVELOPES CONFORME SEGUE: VISTORIA: 
02/06/2022 a 15/06/2022 EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 13/06/2022. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/06/2022 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 010/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS 
TERMOS DO CONVÊNIO 100686/2022. FICA RETIFICADO O ANEXO II – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA  E ANEXO II- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO EDITAL 
E RETIFICA OS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA, RECEBIMENTO DE 
CADASTRO  E ABERTURA DOS ENVELOPES CONFORME SEGUE: VISTORIA: 
02/06/2022 a 15/06/2022 EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 13/06/2022. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/06/2022 ATÉ ÀS 10:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 012/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS 
TERMOS DO CONVÊNIO 101112//2022. FICA RETIFICADO O ANEXO II – PLANILHA 
ORÇAMENTARIA  E ANEXO II- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO EDITAL 
E RETIFICA OS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA, RECEBIMENTO DE 
CADASTRO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONFORME SEGUE: VISTORIA: 
02/06/2022 a 15/06/2022 EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 13/06/2022. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 20/06/2022 ATÉ ÀS 10:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Comunicado de Suspensão – Pregão Eletrônico RP 65/2022. 
Edital 82/2022. PMH 2757/2022. Objeto: Fornecimento 
de materiais escolares com serviços de montagem em 

embalagens em forma de kit com distribuição ponto a ponto na rede 
de ensino, conforme Memorial Descritivo. Comunicamos a todos os 
interessados que o procedimento licitatório em epígrafe está suspenso 
por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
Hortolândia, 31 de maio de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária 
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/22 – Objeto: Registro de preços para fu-
tura aquisição de equipamentos de proteção e segurança individual (EPI), 
uniformes e outros materiais de segurança, destinados aos funcionários 
de diversas Secretarias desta Prefeitura, conforme descritivo constante do 
Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. Despacho 
da Diretoria de Administração informando que não houve interessados em 
participar do pregão epigrafado, tornando-o DESERTO. Informando ainda 
a reabertura de prazos para nova sessão. CADASTRAMENTO e ABER-
TURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastro de Propostas Iniciais: 09:00 
horas do dia 01/06/22 até às 09:00 horas do dia 13/06/22. Abertura de Pro-
postas Iniciais: 13/06/22 às 09:05 horas. O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br ou so-
licitado pelo e-mail: pregão@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.

Jose Riberto da Silva
Diretor de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 09/2022
Processo Administrativo nº 1877/2022

Objeto: “Implantação de sistema de tratamento de efluentes”.
Data da Sessão: 20/06/2022 
Horário: 09:00 horas
Local: Rua Dr. Silvio Moreira, 25 – Vila dos Pinheiros, Cordeirópolis-SP
O edital da Licitação acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITA-
ÇÕES.

Carlos Alberto Piola Filho
Departamento de Compras

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                 AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 17/2022
Objeto: Construção de muro de arrimo e readequação do sistema de ilumi-
nação dos Ecopontos: Jardim Oriente, Santo Antônio, Mário Dedini I, Mário 
Dedini II, Monte Rey, Bosque dos Lenheiros e Ártemis. Entrega dos envelo-
pes: até 04/07/2022 às 13:30 horas. Abertura dos  envelopes: 04/07/2022 às 
14h00min. 
 
O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: www.piracicaba.sp.
gov.br. Contato Divisão de Compras - Fone (19) 3403-1020. 

Piracicaba, 31 de maio de 2022
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações

Pregão Eletrônico nº 159/2021
Locação de concentradores de oxigênio com locação de cilindros e recarga 
de gás

Comunicamos que, conforme manifestação da Unidade Requisitante e pare-
cer juridico 301/2022, homologado pelo Ordenador de Despesas, foi julgada 
IMPROCEDENTE a impugnação interposta ao edital pela empresa White 
Martins  Gases Industriais LTDA, mantendo-se as condições do edital.

Diante do exposto, informamos que fica marcada a data de abertura e dispu-
ta do presente Pregão para o dia 15/06/2022 às 08h e 09h, respectivamente.

Piracicaba, 31 de maio de 2022.
Maira Martins de Oliveira Pessini

Chefe da Divisão de Compras 

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL Nº 34/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022
PROCESSO Nº 9014/2021

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos - EDITAL Nº 
34/2022 - PROCESSO Nº 9014/2021 - OBJETO: Aquisição de Sistemas Bá-
sicos de Aeronaves não tripuladas (Drone), software para transmissão ao vivo 
de imagens para central de videomonitoramento, computador completo para 
instalação e operação, para uso da Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vas-
concelos - SP. MODALIDADE: Pregão Presencial - DATA DE ABERTURA: 14 
de junho de 2022, às 14:00 horas. A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vas-
concelos, FAZ SABER que se acha aberta nesta Prefeitura, sito à Rua Rui 
Barbosa, 315, Vila Romanópolis, o PREGÃO PRESENCIAL 21/2022. Os inte-
ressados poderão retirar o Edital e seus anexos, sem custo, no sítio da Prefei-
tura Municipal de Ferraz de Vasconcelos – www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.
br, ou no Departamento de Compras e Licitações, no horário compreendido 
entre 9 horas às 16 horas, de segunda à sexta-feira, mediante a entrega de 01 
(um) CD – ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado. Maiores informações pelo 
telefone (0xx11) 4674-7877.

Em, 31 de maio de 2022.
Priscila Conceição Gambale Vieira Matos

Prefeita Municipal

LABOR OMNIA VINCIT

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Aviso de licitação

PRESENCIAL: 

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
35/2022, para AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DO TIPO FURGÃO ZERO KM PARA TRANSPORTE 
DE VACINAS COM BAÚ ISOTÉRMICO. Os envelopes deverão ser entregues até as 08h50min, com 
abertura as 09h00min do dia 15/06/2022. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONDOMINIAL DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO CONJUNTO HABITACIONAL ITU – I, 
LOCALIZADO NA AVENIDA GALILEU BICUDO, Nº 5.900, LOTE 1, QUADRA A – RESIDENCIAL 
BOM JARDIM, BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, NO MUNICÍPIO DE ITU/SP. A Secretaria Municipal 
de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos informa a quem possa interessar que se encontra 
aberta a Tomada de Preços nº 11/2022, para o objeto acima descrito. Os envelopes contendo a 
documentação e proposta comercial deverão ser entregues até o dia 23/06/2022, às 08h30, sendo a 
abertura às 09h00 do mesmo dia. 

Os Editais completos estão à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.
gov.br. Caso prefira obter cópia do edital diretamente na Prefeitura o interessado deverá trazer o CD 
para reprodução do mesmo, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, exclusivamente 
no Departamento Central de Compras, sito na Av. Itu 400 Anos, nº 111, Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP. 
Obs. 1) Não será enviado o Edital pelo correio. 2) Não serão prestadas informações por telefone. Itu, 
31/05/2022 – Prefeitura da Estância Turística de Itu.

ELETRÔNICO:

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 06/2022, para 
AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, MONTADO EM CONTEINER, COM POTENCIA DE 
250/220 KVA (EMERGÊNCIA/PRINCIPAL) TRIFÁSICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. 
Que será realizado às 09h00min do dia 14/06/2022. O Edital poderá ser retirado nos links: http://
www.comprasnet.gov.br e www.itu.sp.gov.br no link licitações e/ou na Central de Compras – 2º andar, 
localizada no Centro Administrativo Municipal à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, 
de segunda a sexta feira, no horário de 08h00min as 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, deven-
do os interessados comparecer munidos de PEN-DRIVE ou mídia eletrônica para que seja copiado o 
arquivo referente ao Edital de seu interesse, sem qualquer ônus. Itu, 31/05/2022. Janaína Guerino de 
Camargo – Secretária Municipal de Saúde.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela- SP, as seguintes licitações: Edital Retificado nº 098/2022 – Pregão 
Eletrônico nº 052/2022 - Proc. Adm. nº 6318/2021. OBJETO: Contrata-
ção de empresa para fornecimento de serviços de locação de máquinas 
de café e bebidas quentes, incluindo manutenção corretiva e preventiva, 
e fornecimento de insumos. Nova Data da entrega das propostas até 
o dia 13/06/2022 às 10:10h. Edital nº109/2022 – Pregão Eletrônico nº 
059/2022 Proc. Adm. nº 5704/2022 – Objeto: Registro de Preços visan-
do futura e eventual aquisição de utensílios de cozinha. Data da entrega 
das propostas até o dia 13/06/2022 às 10:20 horas. Edital nº110/2022 
- Pregão Presencial nº021/2022 - Proc. Adm. nº 4920/2022. OBJETO: 
Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa es-
pecializada com fornecimento de material e mão de obra para execução 
de Serviço de Demolição. Data da entrega das propostas dia 13/06/2022 
às 10:10h.– Os editais completos deverão ser retirados no portal ofi-
cial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – Licitações 
e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 
10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12) 3896-9200, em até 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 31 de maio 
de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 395,10

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
coordenação e execução de Oficinas Culturais e Educativas.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 14/06/2022  às 
14h00.
Abertura do Envelope nº 01: 14/06/2022  às 14h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br

Santa Bárbara d’Oeste, 31 de maio de 2022.
 

RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE JAHU
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Referente ao Edital de Chamamento Público nº 003/2022 – Objeto: Seleção De Organização De Sociedade Civil 
De Natureza Privada Sem Fins Lucrativos Para Oficinas/Aulas De Dança Para Crianças, Adolescentes, Jovens E 
Adultos De Forma Gratuita E Descentralizada.
No que diz respeito à página 2, item 3, JUSTIFICATIVA:
Onde se lê:
“Assim, se faz necessário um termo de colaboração com uma organização da sociedade civil sediada no 
Município de Jahu com experiência na prática de oficinas/aulas de dança.”
Leia-se:
“Assim, se faz necessário um termo de colaboração com uma organização da sociedade civil com experiência 
na prática de oficinas/aulas de dança.”
No que diz respeito à página 8, tabela 2, (B):
Onde se lê:
“(B) Adequação da proposta da Lei 1.597 de 11 de novembro de 2015 sobre o plano municipal de cultura em 
sua meta 8 - manutenção e ampliação dos projetos municipais de Teatro, Dança e Música a partir de 2016.”
Leia-se:
“(B) Adequação da proposta da Lei 5.102 de 05 de agosto de 2016 sobre o plano municipal de cultura em 
manutenção e ampliação dos projetos municipais de Teatro, Dança e Música a partir de 2016.”
JAHU, 31 DE MAIO DE 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS.
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS.
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS.

A9gazetasp.com.br
Quarta-feira, 1º De junho De 2022 

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO JUQUITIBA
CNPJ - 10.733.803/0001-97

Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, referente o Projeto Lins
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 9.375,22 -
 Créditos a receber 5 13.498,97 -
 Outros créditos  - -
     22.874,19 -

Não Circulante
 Realizável a longo prazo  - -
 Investimentos  - -
 Imobilizado 6 - -
 Intangível  - -

Total Ativo  22.874,19 -

Demonstrações do Deficit/Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Receitas operacional bruta Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receitas com Repasse para Aplicação
 na Saúde  79.485,24 -
(-) Deduções da receita  - -
Receitas Financeiras  119,08 -
Outras Receitas  - -
     79.604,32 -
Despesas Operacionais
Médicos contratos, materiais e
 medicamentos  - -
Pessoal, encargos e benefícios  (58.838,40) -
Provisões trabalhistas  (11.035,20) -
Serviços de terceiros  (9.611,64) -
Despesas gerais  - -
Depreciação e amortização  - -
Despesas Tributárias  - -
Despesas Financeiras  - -
     (79.485,24) -
Resultado Operacional  119,08 -
Superávit/Deficit Líquido do Exercício  119,08 -

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2021 31.12.2020
Superávit(Déficit) do exercício 119,08 -
Ajustes
 Mais: Depreciação e amortização - -
 Ajustes de exercícios anteriores - -
	 Valor	residual	do	ativo	fixo	 -	 -
    - -
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) / Redução em Créditos a receber (13.498,97) -
(Aumento) / Redução em Outros créditos - -
(Aumento) / Redução em Realizável a
 Longo Prazo - -
(Aumento) / Redução em Subvenções e Assist.
 Gov. a Realizar - -
(Aumento) / Redução em Fornecedores 563,33 -
(Aumento) / Redução em Obrigações trabalhistas 9.648,00 -
(Aumento) / Redução em Obrigações tributárias - -
(Aumento) / Redução em Provisões trabalhistas 11.035,20 -
(Aumento) / Redução em Outras Obrigações - -
(Aumento) / Redução em Receitas a realizar 1.508,58 -
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 Operacionais 9.375,22 -
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de bens do imobilizado e intangível - -
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 de Investimento - -
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de
 Financiamento - -
Aumento / (Redução) Líquido nas
 Disponibilidades 9.375,22 -
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Anterior - -
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Corrente 9.375,22 -
Aumento / (Redução) Líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 9.375,22 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Subvenções e Assist. Gov. a Realizar  - -
 Fornecedores 7 563,33 -
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 9.648,00 -
 Obrigações tributárias  - -
 Provisões trabalhistas 9 11.035,20 -
 Outras obrigações  - -
     21.246,53 -
Exigível a Longo Prazo
Receitas a Realizar  1.508,58 -
     1.508,58 -
Patrimônio líquido
 Superávit acumulado  - -
	 Superávit	(Defict)	do	período	 	 119,08	 -
    8 119,08 -
Total Passivo e Patrimônio Liquido  22.874,19 -

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

    Patrimônio Social Superávit/Deficit do Período Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020 - - -
Déficit	de	2019	incorporado	ao	patrimonio	social	 -	 -	 -
Ajuste de exercícios anteriores - - -
Superavit do exercício - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - - -
Superávit de 2020 incorporado ao patrimonio social - - -
Ajuste de exercícios anteriores - - -
Superavit do exercício - 119,08 119,08
Saldos em 31 de dezembro de 2021 - 119,08 119,08

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Informamos que as notas explicativas, bem como o relatório dos auditores encontram-se disponíveis na Sede do Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes, e suas as Demonstrações Consolidadas 

foram publicadas na data 01/06/2022 no Jornal Gazeta de S. Paulo.
Amando Ganem Monte Alto

Presidente - CPF: 056.392.348-22
Anderson Cavichio Zanqueta
Contador CRC 1SP 199548/O-1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO LINS
CNPJ - 10.733.803/0001-97

Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, referente o Projeto Lins
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 23.805,25 1.088.363,36
 Créditos a receber 5 158.786,33 2.507.527,86
 Outros créditos  17.978,27 17.978,27
     200.569,85 3.613.869,49

Não Circulante
 Realizável a longo prazo  - -
 Investimentos  - -
 Imobilizado 6 40.332,91 40.332,91
 Intangível  - -
     40.332,91 40.332,91

Total Ativo  240.902,76 3.654.202,40

Demonstrações do Deficit/Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Receitas operacional bruta Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receitas com Repasse para Aplicação
 na Saúde 13 11.126.826,94 13.574.009,75
Receitas Financeiras  578,21 1.128,83
Outras Receitas  113,98 22.875,42
     11.127.519,13 13.598.014,00
Despesas Operacionais
Médicos contratados e materiais médicos  (2.861.711,36) (2.713.086,30)
Pessoal, encargos e benefícios  (8.508.163,89) (7.298.746,86)
Provisões trabalhistas  1.269.607,09 (1.272.006,93)
Serviços de terceiros  (1.002.096,25) (2.197.715,69)
Despesas gerais  (31.730,98) (84.261,38)
Despesas Tributárias  (1.070,95) (401,59)
Despesas Financeiras  (160,60) (7.791,00)
     (11.135.326,94) (13.574.009,75)
Resultado Operacional  (7.807,81) 24.004,25
Superávit/Deficit Líquido do Exercício  (7.807,81) 24.004,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2021 31.12.2020
Superávit(Déficit) do exercício (7.807,81) 24.004,25
Ajustes
 Mais: Depreciação e amortização - -
 Ajustes de exercícios anteriores 175.287,48 -
	 Valor	residual	do	ativo	fixo	 -	 -
    175.287,48 -
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) / Redução em Créditos a receber 2.348.741,53 (2.507.527,86)
(Aumento) / Redução em Outros créditos - (17.978,27)
(Aumento) / Redução em Fornecedores (57.593,22) 67.591,30
(Aumento) / Redução em Subvenções Gov.
 a Realizar (1.882.124,89) 1.882.124,89
(Aumento) / Redução em Obrigações trabalhistas (362.481,57) 397.240,86
(Aumento) / Redução em Obrigações tributárias (8.785,14) 13.634,01
(Aumento) / Redução em Provisões trabalhistas (1.269.607,09) 1.269.607,09
(Aumento) / Redução em Outras obrigações (187,40) -
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 Operacionais (1.064.558,11) 1.128.696,27
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de bens do imobilizado e intangível - (40.332,91)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 de Investimento - (40.332,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
 de Financiamento - -
Aumento / (Redução) Líquido nas
 Disponibilidades (1.064.558,11) 1.088.363,36
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Anterior 1.088.363,36 -
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Corrente 23.805,25 1.088.363,36
Aumento / (Redução) Líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (1.064.558,11) 1.088.363,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Subvenções e Assist. Gov. a Realizar 8 - 1.882.124,89
 Fornecedores 7 9.998,08 67.591,30
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 9 221.995,78 584.477,35
 Obrigações tributárias 11 4.848,87 13.634,01
 Provisões trabalhistas 10 - 1.269.607,09
 Outras obrigações  (187,40) -
     236.655,33 3.817.434,64
Exigível a Longo Prazo
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias  - -
 Obrigações tributárias  - -
     - -
Patrimônio líquido
 Superávit acumulado  12.055,24 (187.236,49)
	 Superávit	(Defict)	do	período	 	 (7.807,81)	 24.004,25
     4.247,43 (163.232,24)
Total Passivo e Patrimônio Liquido  240.902,76 3.654.202,40

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)

    Patrimônio Social Superávit/Deficit do Período Total
Saldos em 01 de dezembro de 2020 (187.236,49) - (187.236,49)
Superavit do exercício - 24.004,25 24.004,25
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (187.236,49) 24.004,25 (163.232,24)
Superávit de 2020 incorporado ao patrimonio social 24.004,25 (24.004,25) -
Ajuste de exercicios anteriores - 175.287,48 175.287,48
Déficit	do	exercicio	 -	 (7.807,81)	 (7.807,81)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 (163.232,24) 167.479,67 4.247,43

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Informamos que as notas explicativas, bem como o relatório dos auditores encontram-se disponíveis na Sede do Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes, e suas as Demonstrações Consolidadas 

foram publicadas na data 01/06/2022 no Jornal Gazeta de S. Paulo.

Amando Ganem Monte Alto
Presidente - CPF: 056.392.348-22

Anderson Cavichio Zanqueta
Contador CRC 1SP 199548/O-1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO CEU YOLANDA
CNPJ - 10.733.803/0001-97

Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, referente o Projeto CEU Yolanda
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Ativo Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 670.519,05 620.122,08
Créditos a receber 5 767.374,59 2.922.610,01
Outros créditos  23.638,50 28.590,27
     1.461.532,14 3.571.322,36

Não Circulante
Realizável a longo prazo  - -
Bens de Uso de terceiros 6 353.332,07 151.308,98
     353.332,07 151.308,98

Total Ativo  1.814.864,21 3.722.631,34

Demonstrações do Deficit/Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Receitas operacional bruta 31.12.2021 31.12.2020
Receitas com Repasse para Aplicação
 na Educação 2.927.150,11 2.224.313,31
Receitas Financeiras 13.800,75 6.547,63
Outras Receitas 6.322,63 4.909,66
    2.947.273,49 2.235.770,60
Despesas Operacionais
Educadores contratados (738.996,50) (489.860,16)
Pessoal, encargos e benefícios (905.289,13) (761.052,88)
Provisões trabalhistas (48.347,03) 47.803,14
Serviços de terceiros (973.154,39) (868.947,99)
Despesas gerais (258.069,11) (134.127,75)
Depreciação e amortização - (17.420,07)
Despesas Tributárias (2.559,55) -
Despesas Financeiras (734,40) (707,60)
    (2.927.150,11) (2.224.313,31)
Resultado Operacional 20.123,38 11.457,29
Superávit/Deficit Líquido do Exercício 20.123,38 11.457,29

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2021 31.12.2020
Superávit(Déficit) do exercício 20.123,38 11.457,29
Ajustes
 Mais: Depreciação e amortização - 17.420,07
 Ajustes de exercícios anteriores 484.266,25 (691,41)
	 Valor	residual	do	ativo	fixo	 -	 -
    484.266,25 16.728,66
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) / Redução em Créditos a receber 2.155.235,42 (2.917.801,90)
(Aumento) / Redução em Outros créditos 4.951,77 (26.602,24)
(Aumento) / Redução em Subvenções e
 Assist. Gov. a Realizar (3.395.836,46) 2.761.790,98
(Aumento) / Redução em Fornecedores (8.793,34) 15.566,93
(Aumento) / Redução em Obrigações trabalhistas (6.849,19) 20.688,18
(Aumento) / Redução em Obrigações tributárias (289,05) 135,53
(Aumento) / Redução em Provisões trabalhistas 48.347,03 (49.385,45)
(Aumento) / Redução em Outras Obrigações 4.252,70 -
(Aumento) / Redução em Receitas a realizar 947.011,55 -
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 Operacionais 252.420,06 (167.422,02)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de bens do imobilizado e intangível (202.023,09) (24.532,00)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 de Investimento (202.023,09) (24.532,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
 de Financiamento - -
Aumento / (Redução) Líquido nas
 Disponibilidades 50.396,97 (191.954,02)
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Anterior 620.122,08 812.076,10
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Corrente 670.519,05 620.122,08
Aumento / (Redução) Líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 50.396,97 (191.954,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Subvenções e Assist. Gov. a Realizar  - 3.395.836,46
Fornecedores 7 135.664,92 144.458,26
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 8 52.526,61 59.375,80
Obrigações tributárias  49,52 338,57
Provisões trabalhistas 9 162.485,06 114.138,03
Outras obrigações  4.252,70 -
     354.978,81 3.714.147,12
Exigível a Longo Prazo
Subvenções e Assist. Gov. a Realizar  947.011,55 -
     947.011,55 -
Patrimônio líquido
Superávit acumulado  492.750,47 (2.973,07)
Superávit	(Defict)	do	período	 	 20.123,38	 11.457,29
    8 512.873,85 8.484,22
Total Passivo e Patrimônio Liquido  1.814.864,21 3.722.631,34

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
    Patrimônio Social Superávit/Deficit do Período Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020 (2.281,66) - (2.281,66)
Déficit	de	2019	incorporado	ao	patrimonio	social	 (10.855,54)	 10.855,54	 -
Ajuste de exercícios anteriores - (691,41) (691,41)
Superavit do exercício - 11.457,29 11.457,29
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (13.137,20) 21.621,42 8.484,22
Superavit de 2020 incorporado ao patrimonio social 21.621,42 (21.621,42) -
Ajuste de exercícios anteriores - 484.266,25 484.266,25
Superavit do exercício - 20.123,38 20.123,38
Saldos em 31 de dezembro de 2021 8.484,22 504.389,63 512.873,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Informamos que as notas explicativas, bem como o relatório dos auditores encontram-se disponíveis na Sede do Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes, e suas as Demonstrações Consolidadas 
foram publicadas na data 01/06/2022 no Jornal Gazeta de S. Paulo.

Amando Ganem Monte Alto
Presidente - CPF: 056.392.348-22

Anderson Cavichio Zanqueta
Contador CRC 1SP 199548/O-1

INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES - PROJETO CMDCA
CNPJ - 10.733.803/0001-97

Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Morgan de Educação, Saúde e Esportes, referente o projeto CMDCA
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
Ativo 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 1.743,65 171.564,65
 Créditos a receber - -
 Outros créditos - -
    1.743,65 171.564,65

Não Circulante
 Bens de Uso de Terceiros 11.948,05 -
 Direito de Exibição de Filmes 8.000,00 -
    19.948,05 -

Total Ativo 21.691,70 171.564,65

Demonstrações do Deficit/Superávit
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

Receitas operacional bruta 31.12.2021 31.12.2020
Receitas com Repasse para Aplicação
 na Educação 181.500,44 -
Receitas Financeiras 3.053,67 308,59
Outras Receitas - -
    184.554,11 308,59
Despesas Operacionais
Educadores contratados (109.712,48) -
Pessoal, encargos e benefícios (5.358,67) -
Provisões trabalhistas - -
Serviços de terceiros (47.764,75) -
Despesas gerais (18.664,54) -
Depreciação e amortização - -
Despesas Tributárias - -
Despesas Financeiras - -
    (181.500,44) -
Resultado Operacional 3.053,67 308,59
Superávit/Deficit Líquido do Exercício 3.053,67 308,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2021 31.12.2020
Superávit(Déficit) do exercício 3.053,67 308,59
Ajustes
 Mais: Depreciação e amortização - -
 Ajustes de exercícios anteriores - -
	 Valor	residual	do	ativo	fixo	 -	 -
    - -
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Aumento) / Redução em Créditos a receber - -
(Aumento) / Redução em Outros créditos - -
(Aumento) / Redução em Fornecedores - -
(Aumento) / Redução em Obrigações trabalhistas 253,82 -
(Aumento) / Redução em Obrigações tributárias - -
(Aumento) / Redução em Provisões trabalhistas - -
(Aumento) / Redução em Outras Obrigações - -
(Aumento) / Redução em Receitas a realizar (153.180,44) 171.256,06
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 Operacionais (149.872,95) 171.564,65
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de bens do imobilizado e intangível (19.948,05) -
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
 de Investimento (19.948,05) -
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de
 Financiamento - -
Aumento / (Redução) Líquido nas
 Disponibilidades (169.821,00) 171.564,65
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Anterior 171.564,65 -
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa Corrente 1.743,65 171.564,65
Aumento / (Redução) Líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (169.821,00) 171.564,65

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Passivo e Patrimônio Líquido 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
 Receitas a Realizar 18.075,62 171.256,06
 Fornecedores - -
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 253,82 -
 Obrigações tributárias - -
 Provisões trabalhistas - -
 Outras obrigações - -
    18.329,44 171.256,06
Exigível a Longo Prazo
 Receitas a Realizar - -
    - -
    - -
Patrimônio líquido
 Superávit acumulado 308,59 308,59
	 Superávit	(Defict)	do	período	 3.053,67	 -
    3.362,26 308,59
Total Passivo e Patrimônio Liquido 21.691,70 171.564,65

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em reais)
    Patrimônio Social Superávit/Deficit do Período Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020 - - -
Superavit de 2019 incorporado ao patrimonio social - - -
Ajuste de exercícios anteriores - - -
Superavit do exercício - 308,59 308,59
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - 308,59 308,59
Superavit de 2020 incorporado ao patrimonio social 308,59 (308,59) -
Ajuste de exercícios anteriores - - -
Superavit do exercício - 3.053,67 3.053,67
Saldos em 31 de dezembro de 2021 308,59 3.053,67 3.362,26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Informamos que as notas explicativas, bem como o relatório dos auditores encontram-se disponíveis na Sede do Instituto Morgan de Educação Saúde e Esportes, e suas as Demonstrações Consolidadas 
foram publicadas na data 01/06/2022 no Jornal Gazeta de S. Paulo.

Amando Ganem Monte Alto
Presidente - CPF: 056.392.348-22

Anderson Cavichio Zanqueta
Contador CRC 1SP 199548/O-1
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Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 01 DE JUNHO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

9BWDH5BZ5JP033545 - 9BHBG51CAFP364688 - 3FA6P0K96FR240282 - 9BG148EP0DC423502 - WAU8FD8T7BA052131 - 
94DBCAN17HB115472 - 935SUNFNYEB509799 - 8A1LZLH0TGL915354 - 936CLYFYYEB062558 - 93HGM2610BZ111422 - 
8BCLCN6BYAG521419 - 3VWLN6161DM065296 - 9BWAA05W5DP082891 - 9BD197163E3183434 - 9BGAD69W08B293827 - 
93HFA6670AZ112730 - 9BFZK53A9BB238221 - 9BFZF55A1E8023497 - 9BD13561372063760 - 9BGXM19809C120691 - 
9BD195152C0226162 - 9BFZF55A9D8454930 - 9BD196283D2162127 - 9362EKFW97B039485 - 9BGRP69X0CG120619 - 
93YBSR6RHBJ549858 - 9362MN6AXAB021634 - 9BGJA19B05B163288 - 9BD17122LE5923650 - 93Y4SRD04HJ554635 - 
9BGAC69M07B269338 - 93XXTGA2WFCF20853 - 9BD195162E0506845 - 9BD17206G93455566 - 9BWAA05Z8A4032378 - 
9BD278093Y2723181 - 9BD195193D0398653 - 94DTBAL10EJ349739 - 9BD1105BDD1562034 - 9BFVEADSXHBS97020 - 
16357 - 94BJ124267V012612 - 94BJ124267V012611 - 94BL026267V012613 - 9C2KC2200NR134295 - 9C2KD0810NR138405 - 
9C6KE092060047418 - 94J2XCCA55M002416

ERRATAS: DATA: 23/03/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 104671. LOTE: 2068. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
TRIUMPH STREET SCRAMBLER 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 97ND44GN2LM964098. ANO FAB/MODELO: 
2019/2020. PLACA: GDM9E18. DATA: 06/04/2022. A PARTIR DAS: 10:00h. Leilão: 105128. LOTE:2080. LOC.: Suzano/SP. 
DADOS DO LOTE: TRIUMPH BONNEVILLE T120A 1.2 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 97ND40HL8LM955637. 
ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GHR0C44. DATA: 21/09/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 99038. LOTE: 6963. 
LOC.: São Bernardo do Campo/SP. DADOS DO LOTE: FIAT ARGO DRIVE 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BD358A4NNYL46455. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: FNB4D84.

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. LEILOEIRA: Sra. 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.

03/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107209. SOLD YOU VERSO JARDINS. Loc.: SP. BENS DE APTO DECORADO. 07/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 107223. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: PR, RJ, RS, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES USE O FGTS. 08/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 106287. SOLD IMÓVEIS. Loc.: RJ. PRÉDIO COMERCIAL EM ENGENHO NOVO NO RIO DE JANEIRO/RJ - DESOCUPADO. 08/06/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 106824. SOLD POPSKULL. Loc.: SP. MÁQUINA WAFFLE, TAMPA CUBA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, MESAS DE CENTRO, 
ARMÁRIOS E ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106908. SOLD ICTS. Loc.: SP. ESTAÇÕES DE TRABALHO, MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS 
E ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 106505. SOLD ATLANTICAR VEÍCULOS. Loc.: PR. FROTAS LEVES, PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 106937. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 148M² NO SANTÍSSIMO, RIO DE 
JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 106390. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 1ª PRAÇA. 
Loc.: SP. APTOS, OCUPADOS EM SÃO PAULO/SP E GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:10. ID: 
107114. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 170M², OCUPADO, EM BARRETOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 106623. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: RS. APTO 111M² NO CENTRO EM PELOTAS/RS 
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106729. SOLD PRESTO. Loc.: SP. LINHA DE EXTRUSÃO TUBOS 
CORRUGADOS COM 2 CORRUGADORES. 08/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107136. SOLD IMÓVEIS - EMPIRICA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: MS. 
APTO 205M², 2 VAGAS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 106847. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 175M² NO BAIRRO CAMPO GRANDE EM CAÇAPAVA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 13:50. ID: 106778. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 450M² NO CENTRO, ALTO 
PARANÁ/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106761. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. 
Loc.: SP. CASA 150M², JARDIM PARANÁ, REGISTRO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 105600. 
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 228M², 2 VAGAS NO PARAISO, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106619. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: ES. APTO 98M² C/ 01 VAGA EM SERRA/ES - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106914. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 
70M², 1 VAGA NO BAIRRO PARQUE FAZENDINHA, CAMPINAS/SP.

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. LEILOEIRO: 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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107130. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. POSIÇÕES PORTA PALLETS, RACKS GALVANIZADOS, PRATELEIRAS IND, 
CAIXAS PLÁSTICAS, CESTOS ARAMADOS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107104. LUMA. Loc.: SP. VEÍCULOS BLINDADOS.

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. LEILOEIRO: 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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106604. MERCATEM. Loc.: SP. IMPRESSORAS, MONITORES, ASPIRADORES, PROJETORES E OUTROS. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 107033. FAMÍLIA MERCATUDO. Loc.: SP. DESBOBINADEIRA, BOMBAS, REDUTOR, TUBOS, VIGAS E 
OUTROS.

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. LEILOEIRA: Ligia Seixas - JUCESP nº 892.
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.

09/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106871. NOBRE INCORPORADORA LTDA. Loc.: SC. TERRENO E VEÍCULO.
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. LEILOEIRO: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.

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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107035. PM PINHEIRO PRETO SC. Loc.: SC. VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MOTONIVELADORA, DISTRIBUIDORA 
DE ADUBOS, COIFAS, BOMBAS E OUTROS.

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. LEILOEIRA: Servidora Municipal Sra. Poliane Natale Rodio Kuhnen, matrícula nº 4406564.
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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106959. LONGPING. Loc.: SP. SEPARADORES DE SEMENTES, CLASSIFICADORES DE MILHO, MÁQUINAS 
VIRADORAS, ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107019. SCHULZ. Loc.: SC. JARDINAGEM, MOTOBOMBAS E GERADORES. 08/06/2022 
A PARTIR DAS 13:00. ID: 107043. ESTRE. Loc.: SE, SP. CAMINHÕES, SUCATA DE CAMINHÃO, CARROCERIAS, CAÇAMBAS E OUTROS. 08/06/2022 
A PARTIR DAS 13:00. ID: 107118. ALPARGATAS. Loc.: PE. INJETORAS E CALANDRA. 08/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106957. LIGHT 
ENERGIA. Loc.: RJ. CONJUNTO SECIONADOR, SISTEMA DE MEDIÇÃO, EMENDA RETA E ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107050. 
TECNOGERA. Loc.: SP. DISJUNTORES, TANQUE DE GERADOR, PRENSA, GRUPO GERADOR E OUTROS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 
107027. SCHULZ. Loc.: SC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, PISTOLAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS 
ELÉTRICAS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106853. COMPARTILHADO 1134 A. Loc.: BA, GO, MT, PR, RS, SC, SP, TO. MATERIAIS DIVERSOS, 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E OUTROS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107075. GRUPO IBRAP. Loc.: SC. SILICONES 
INCOLOR IBRAP. 09/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107179. OXITENO. Loc.: BA. SUCATA DE MATERIAIS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. 
ID: 106854. COMPARTILHADO 1134 B. Loc.: RS, SP. VEÍCULOS PESADOS, UTILITÁRIA, LEVES E OUTROS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 
107079. JÓIAS RARAS. Loc.: SP. LEILÃO DE JOIAS PEÇAS COM GARANTIA PAGAMENTO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO E FRETE INCLUSO.

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. LEILOEIRO: 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.

03/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 105979. SOLD IMÓVEIS -AIR PRODUCTS. Loc.: BA. TERRENO 15899M², NO POLO INDUSTRIAL DE 
CAMAÇARI/BA - ATÉ 42% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106918. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. 
Loc.: SP. APTO 45M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106705. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. POLTRONAS, MESAS, CADEIRAS, DECORAÇÕES, ELETROELETRÔNICOS, TELEVISORES E OUTROS. 06/06/2022 
A PARTIR DAS 9:10. ID: 107135. SOLD IMÓVEIS - EMPIRICA AF - 1ª PRAÇA. Loc.: MS. APTO 205M², 2 VAGAS EM CAMPO GRANDE/MS - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:10. ID: 106932. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
125M² EM FRANCO DA ROCHA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 106842. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 199M² EM OLÍMPIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 
106800. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 1140M² NO BAIRRO TAMBORÉ EM BARUERI/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 106405. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: GO. GALPÃO COMERCIAL 539M² 
EM CATALÃO/GO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 105827. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: MG. APTO 136M² EM BURITIS EM BELO HORIZONTE/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. 
ID: 105881. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 91M² EM ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
06/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 105721. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 162M² NO JARDIM ALVORADA, 
MONTE ALTO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107088. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: MS. CASA 132M² NO TAVEIRÓPOLIS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 
15:00. ID: 107162. SOLD VIP RENTA CAR. Loc.: BA. VEÍCULOS LEVES. 06/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106528. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 104M² C/ 01 VAGA EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 
107120. SOLD MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. REFRIGERADOR, FORNOS, FOGÃO, MÁQUINA DE LAVAR, CARRETEL DE FIBRA 
ÓPTICA, 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. LEILOEIRO: 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.

06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106813. HOBI S/A - MINEIRAÇÃO DE AREIA E CONCRETO. Loc.: PR. CAMINHÃO E MÁQUINA.
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. LEILOEIRO: Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L.

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.

06/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 105708. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Loc.: BA. Prédio para colégio - Irecê/BA.
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. LEILOEIRO: Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.

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.

03/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107090. LOG BUSINESS. Loc.: SP. EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRA, 504 POSIÇÕES PORTA PALLETS, 
MÓDULOS DE PRATELEIRA, CESTOS ARAMADOS, BANDEJAS EM AÇO. 07/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107067. EZ COMEX. Loc.: SP. 
PAINÉIS ELÉTRICOS, GERADOR, VARREDEIRA, BANCADAS, SOLDA, IMPRESSORAS.

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. LEILOEIRO: 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.

01/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107159. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: FORD FIESTA, PEUGEOT 206, NISSAN 
VERSA E OUTROS.

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. LEILOEIRA: 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.

01/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107144. BANCO MB. Loc.: RS. ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ. 03/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 
106911. ELEKEIROZ. Loc.: SP. PLANTA PILOTO MULTI-PROPÓSITO. 03/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 106667. OUTLET SEQUOIA BERRINI. 
Loc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 03/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 106958. CLARO. Loc.: BA, SP. APROX 
7553 FONTES DEC/CM BIV-9V PINO RED. 03/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107137. SLC AGRÍCOLA. Loc.: MT. PULVERIZADORES, TRATORES, 
DISTRIBUIDORES E OUTROS. 03/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106966. MIDEA CARRIER. Loc.: RS. SUCATAS DE CONDENSADORAS, 
EVAPORADORAS E AR CONDICIONADO DE JANELA. 03/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106990. SICOOB. Loc.: SC. HONDA CIVIC, VW GOL, 
HONDA CG 160 START. 03/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106558. COOPERCITRUS. Loc.: SP. QUADRICICLOS HONDA TRX 420 FM FOUR 
TRAX, ANOS 2015 E 2017, CARRETA COLETORA DE FARDOS TSR 3450, 2014. 06/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107149. LAFARGE HOLCIM. 
Loc.: BA, ES, GO, MG, PB, RJ, SP. CAMINHÃO, SEMIRREBOQUES, ESCAVADEIRA, SILOS, DESKTOPS E OUTROS. 06/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. 
ID: 107076. EBMS. Loc.: SP. MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS, ALINHADORA DE FAROL, ESTEIRA E ETC. 06/06/2022 A PARTIR DAS 
13:30. ID: 107153. FORMULA ZERO. Loc.: DF, PA. NISSAN FRONTIER, CHEVROLET S10, TOYOTA HILUX, CAMINHÃO COM CABINE SUPLEMENTAR, 
MOTOCICLETAS HONDA NXR 160. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106490. NOVA AMÉRICA. Loc.: SP. CAMINHÕES, CARROS, TRATORES, 
TRANSBORDO E ETC. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107094. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 
07/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106832. USINA CAÇU. Loc.: GO. VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, REBOQUES, MOTOS, ARADOS, 
TRANSBORDOS E OUTROS. 07/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107065. RHODIA. Loc.: SP. SUCATA MISTA DE TUBOS EM AÇO CARBONO, 
CHAPAS DE AÇO CARBONO, TALISCAS EM AÇO CARBONO. 07/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 106850. FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. 
Loc.: MG. MOTOGERADOR, TRANSFORMADOR, COMPRESSORES, LAVADORA, SECADORAS, ETC. 07/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107145. 
VOLVO. Loc.: PR. TRATOR, PNEUS, DRIVE INDRAMAT, MOTOR, EXAUSTORES E OUTROS.

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. LEILOEIRO: 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.

 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000315-73.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) STEFANE ROSENDO DA SILVA, CPF 42481097866, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Colégio Grajaú S/s Ltda, alegando em síntese: pagamento da quantia especificada na inicial no valor de 
R$ 5.986,27 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa. 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, pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório 
em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o 
pagamento, nem apresentado os embargos monitórios 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. J-31 e 01/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004280-45.2022.8.26.0001 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Marco Antônio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NUIT BEATRIZ ATENCIO 
CAVALI, Brasileira, Solteira, Estudante, RG 35.562.366-3, CPF 370.440.648-17, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL 
CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA, CNPJ 43.395.177/0001-47. 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$ 9.572,91 (fevereiro/2022), 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 11 de maio de 2022 

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/
SP. Processo: nº 0008556-52.2010.8.26.0224. Executados: JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY (ou JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY
OGATA), MÁRCIO RICARDO CALEIRO OGATA. DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR que recaem sobre o Apartamento
nº 702 (composto de 03 dormitórios, sendo 01 suíte e uma vaga de garagem), localizado no sétimo andar ou oitavo pavimento do
Bloco 1 - Edifício Fontana Di Trevi, parte integrante do Condomínio Residencial Piazza Della Fontana, situado na Rua Hélio Manzoni,
nº 338 (atual), antigo nº 484, bairro Gopoúva, Guarulhos/SP. Contribuinte nº 083.61.04.0513.01.026 (Conforme fls. 298 dos autos).
Descrição completa na Matrícula nº 98.922 do 2º CRI de Guarulhos/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 340.847,34 - Lance mínimo
na 2ª praça: R$ 204.508,41 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
25/07/2022 às 11h10min, e termina em 28/07/2022 às 11h10min; 2ª Praça começa em 28/07/2022 às 11h11min, e termina
em 17/08/2022 às 11h10min.  Ficam os executados JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY (ou JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY
OGATA), MÁRCIO RICARDO CALEIRO OGATA, seus cônjuges, se casados forem, a promitente vendedora HOME UPGRADE S/
A, bem como a credora PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 28/11/2011.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO/SP.
Processo: nº 0033985-46.1999.8.26.0405. Executados: ARAÚJO BARCELOS, MARIA AUXILIADORA BARCELOS. Terreno com a
área total de 133,75 m² e Benfeitorias (Casa com 03 pavimentos, composta por 07 habitações que possuem: quarto, sala, cozinha,
sanitário e garagem), com a área construída de 341,06 m², situado na Rua Alberto Xavier Toledo, nº 782, Osasco/SP - Contribuinte
nº 24463.51.22.0061.99.999 (em área maior). Descrição completa na Matrícula nº 16.167 do 2º CRI de Osasco/SP. Lance mínimo
na 1ª praça: R$ 471.333,34 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.800,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/07/2022 às 10h00min, e termina em 29/07/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa
em 29/07/2022 às 10h01min, e termina em 18/08/2022 às 10h00min. Ficam os executados ARAÚJO BARCELOS, seu cônjuge
e coexecutada MARIA AUXILIADORA BARCELOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/01/2000.

Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem Imóvel descrito, conhecimento de eventuais inte-
ressados na lide e INTIMAÇÃO do requerido SIDNEI MARCOS CEZARETTI (FA-
LECIDO), SUCEDIDO POR SUA ÚNICA HERDEIRA E EXECUTADA NATHALIA 
CEZARETTI, INTERESSADOS ROSSI S/A, REGINA AURICCHIO CEZARETTI, 

EUZEBIO INIGO FUNES, extraída dos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (CON-
DOMÍNIO), promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CITY PARK I, extraída nos autos do processo 
nº 0833053-92.2007.8.26.0001/01. A DRA. GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA CONRADO, Juíza de 
Direito da 6ª Vara Cível Foro Regional I Santana/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quan-
to este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 
882 do NCPC e parágrafos, e art. 884 I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos 
CSM 2306/2015 e 2614/2021 do TJSP, conduzido pela Leiloeira Ofi cial Renata Franklin Simões, JU-
CESP nº 1.040, através do site FRANKLIN LEILÕES (www.franklinleiloes.com.br), portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com inicio da 1ª Praça com início no dia 
06/06/2022, às 16:00 horas, e com término no dia 09/06/2022 às 16:00 horas, entregando-o quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 09/06/2022, às 16:01h horas, e com término no dia 29/06/2022 às 16:00 horas, 
caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance conforme o art. 885 do NCPC. (O juiz da exe-
cução estabelecerá o preço mínimo, e as condições de pagamento e as garantias que poderão ser 
prestadas pelo arrematante). BEM: DIREITOS COMPROMISSÁRIO SOBRE O APARTAMENTO Nº 
123, localizado no 12º pavimento do “Edifício Veneza: - (Edifício 2), integrante do empreendimento 
imobiliário denominado “City Park”, situado na Rua Demerval da Fonseca nº 291, no 38º subdistrito 
– Vila Matilde, contendo a área real privativa de 45,425m², a área real comum de 43,728m², a área 
real total de 89,153m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,55556, cabendo-lhe o direito a uma 
vaga para estacionamento de um veículo de passeio de tamanho médio, localizada no subsolo ou no 
térreo. Consta no Laudo de Avaliação (fl s.915) que o imóvel e composto por: sala de estar, sala de 
jantar, dois dormitórios, um banheiro, cozinha e área de serviço. Localização do Bem:  Rua Demer-
val da Fonseca nº 291, Jardim Santa Teresinha – SP. Contribuinte nº 147.198.0290-6. Matrícula nº 
104.149 16º CRI São Paulo/SP. O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para 
a alienação. ÔNUS: Nada Consta na referida matrícula. Penhora no rosto dos autos, processo nº 
0005850-27.2017.8.26.0006, 2ª Vara Cível Penha valor de R$ 104.534,04 (janeiro/2019). A Rossi 
Residencial S/A, ora compromissária vendedora, declara que há débitos sobre o imóvel no valor de 
R$ 251.484,59 (04/2019). Não Consta débitos em aberto junto a Prefeitura de São Paulo. Não consta 
nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 39.845,90 
em Novembro/2021 DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor mínimo 
para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 202.365,10 
para janeiro/2019, que será atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação judicial. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara onde estiver correndo a ação, ou no escritório 
do leiloeiro, localizado na Rua Paracatu nº 309 sala 101 – São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 
3562-6726 e/ou pelo e-mail: contato@franklinleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa 
de seu representante legal 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, incidirá a disposição do 
art. 274, paragrafo único, do CPC e, em reforço, intimação considerar-se-á feita por meio do próprio 
edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA 
CONRADO MM. Juíza de Direito 6ª Vara Cível do Foro Regional I Santana/SP.

W W W. F R A N K L I N L E I L O E S . C O M . B R

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA JUDICIAL 
DO FORO DA COMARCA DE NOVA ODESSA/SP. Processo nº. 1001455-72.2017.8.26.0394, Partes: 
Exequente: GILSON NATAL NARDO X Executado: VANICE FERNANDES DIAS e LUIS CARLOS DE 
OLIVEIRA. 1º LEILÃO: 03/06/22 às 09h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo 
valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 23/06/22 
às 09h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 40.102,58 e 2ª data Lance Inicial: R$ 24.061,55 valores 
sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: VEÍCULO WV GOLF 1.6 SPORTLINE, ANO/MO-
DELO: 2010/2011, CHASSI 9BWAB41J3B4011637, PRETO, ALCOOL/GASOLINA. Venda no estado 
em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida ao 
leiloeiro: 5% do valor da arrematação. Visitação: Junto ao Leiloeiro Oficial. Obs: Gravames e demais 
ônus vide Edital. 

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br 
(11) 4426-5064. Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763.

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 07 de junho de 2022 a partir das 
14h00 horas pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São 
Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net 
regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, 
disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou 
ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e 
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. 
Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Casa c/ 88m², Rua Republica, 2708, Casa 16, 
Bloco D, Condomínio Residencial Santo Antônio, Harmonia, Canoas/RS. Lance Inicial: 
R$ 243.760,00. LOTE 2: Casa c/ 126m², Rua Amendoim, 98, Unidade 01 - Condomínio Residencial 
Amendoim 98, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande/PR. Lance Inicial: R$ 184.800,00. LOTE 3: Casa c/ 
380m², Rua Jornalista Antonio Rodrigues da Costa, 439, Itaipu, Niteroi/RJ. Lance Inicial: 
R$ 194.480,00. LOTE 4: Apto c/ 60m², Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1350, Apto 731, 
3º Andar, Bloco 07, 1 Vaga de Garagem, Ed. Portal das Flores, Jardim Caxambu, Piracicaba/SP. 
Lance Inicial: R$ 126.720,00. LOTE 5: Casa c/ 305m², Rua Eneida, 78, 80 e 84, Vila Suíça, 
Santo André/SP. Lance Inicial: R$ 589.600,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 4950-9602 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório Rua Hipódromo, 1141, sala 
66, Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e 
Outras Avenças de nº 10120384509, no qual figura como Fiduciante LUCIENE DA CRUZ CAMARGO, CPF/MF nº 
060.485.729-21, levará novamente a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 
e parágrafos, no dia 09 de Junho de 2.022, às 15h30min, à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 399.174,92 (Trezentos e Noventa e Nove Mil Cento e Setenta e 
Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 15.106 do Registro Geral de Imóveis de Dois 
Vizinhos/PR, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: “Uma casa residencial, com área 
total de 141,08m² (Av.02) e seu respectivo terreno lote de terras urbano sob nº 2-A, da quadra nº 79, do Patrimônio Dois Vizinhos, 
Parte Norte, da cidade e Comarca de Dois Vizinhos/PR, coma área de 380,95m², com os limites e confrontações seguintes: 
Norte: por uma linha reta medindo 20,05m, confronta com a Rua Prudente de Morais. Leste: por uma linha reta medindo 19,00m, 
confronta com o lote nº 02, da mesma quadra. Sul: por uma linha reta, medindo 20,05m, confronta com o lote nº04 da mesma 
quadra. Oeste: por uma linha reta, medindo 19,00m, confronta com o lote nº 01, da mesma quadra. Obs. Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o dia 21 de Junho de 2.022, às 15h30min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 199.587,46 (Cento e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e 
Quarenta e Seis Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em 
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem 
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente 
através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de 
condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção 
do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, 
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo 
leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro 
correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária 
de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco 
Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que rea-
lizará leilão de antiguidades EM PROL “BAÚ ARCARYOS LEILÕES”. Dia 03/06/22 às 
15:00hs e às 19:30hs. EXPOSIÇÃO: De 29/05/22 à 03/06/22 SOMENTE ONLINE no site:  
www.bauarcaryos.com.br

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL DE “CABELLO LEILÕES”. Dia 06/06/22 às 15:00hs e 19:30hs. 
EXPOSIÇÃO: De 31/05/22 à 06/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.cabelloleiloes.com.br.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS 

08 / Junho 2022 - Quarta 9:30h. 
 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 15 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

07/ Junho 2022 - Terça 11h. 

 www.milanleiloes.com.br

PREVISUL 09 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

1º Praça: 07/06 - 2ª Praça: 09/06 - 2022 16h. 
RONALDO MILAN  • LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266
INFORMAÇÕES E CADASTRO:
WWW.MILANLEILOES.COM.BR

Anuncie: 

11. 3729-6600 
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LEILÃO C/ APROX. 60 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 01 DE JUNHO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

9BWDH5BZ5JP033545 - 9BHBG51CAFP364688 - 3FA6P0K96FR240282 - 9BG148EP0DC423502 - WAU8FD8T7BA052131 - 
94DBCAN17HB115472 - 935SUNFNYEB509799 - 8A1LZLH0TGL915354 - 936CLYFYYEB062558 - 93HGM2610BZ111422 - 
8BCLCN6BYAG521419 - 3VWLN6161DM065296 - 9BWAA05W5DP082891 - 9BD197163E3183434 - 9BGAD69W08B293827 - 
93HFA6670AZ112730 - 9BFZK53A9BB238221 - 9BFZF55A1E8023497 - 9BD13561372063760 - 9BGXM19809C120691 - 
9BD195152C0226162 - 9BFZF55A9D8454930 - 9BD196283D2162127 - 9362EKFW97B039485 - 9BGRP69X0CG120619 - 
93YBSR6RHBJ549858 - 9362MN6AXAB021634 - 9BGJA19B05B163288 - 9BD17122LE5923650 - 93Y4SRD04HJ554635 - 
9BGAC69M07B269338 - 93XXTGA2WFCF20853 - 9BD195162E0506845 - 9BD17206G93455566 - 9BWAA05Z8A4032378 - 
9BD278093Y2723181 - 9BD195193D0398653 - 94DTBAL10EJ349739 - 9BD1105BDD1562034 - 9BFVEADSXHBS97020 - 
16357 - 94BJ124267V012612 - 94BJ124267V012611 - 94BL026267V012613 - 9C2KC2200NR134295 - 9C2KD0810NR138405 - 
9C6KE092060047418 - 94J2XCCA55M002416

ERRATAS: DATA: 23/03/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 104671. LOTE: 2068. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
TRIUMPH STREET SCRAMBLER 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 97ND44GN2LM964098. ANO FAB/MODELO: 
2019/2020. PLACA: GDM9E18. DATA: 06/04/2022. A PARTIR DAS: 10:00h. Leilão: 105128. LOTE:2080. LOC.: Suzano/SP. 
DADOS DO LOTE: TRIUMPH BONNEVILLE T120A 1.2 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 97ND40HL8LM955637. 
ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: GHR0C44. DATA: 21/09/2021. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 99038. LOTE: 6963. 
LOC.: São Bernardo do Campo/SP. DADOS DO LOTE: FIAT ARGO DRIVE 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
9BD358A4NNYL46455. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: FNB4D84.

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. LEILOEIRA: Sra. 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.

03/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107209. SOLD YOU VERSO JARDINS. Loc.: SP. BENS DE APTO DECORADO. 07/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 107223. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: PR, RJ, RS, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES USE O FGTS. 08/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 106287. SOLD IMÓVEIS. Loc.: RJ. PRÉDIO COMERCIAL EM ENGENHO NOVO NO RIO DE JANEIRO/RJ - DESOCUPADO. 08/06/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 106824. SOLD POPSKULL. Loc.: SP. MÁQUINA WAFFLE, TAMPA CUBA, UTENSÍLIOS DE COZINHA, MESAS DE CENTRO, 
ARMÁRIOS E ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106908. SOLD ICTS. Loc.: SP. ESTAÇÕES DE TRABALHO, MESAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS 
E ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 106505. SOLD ATLANTICAR VEÍCULOS. Loc.: PR. FROTAS LEVES, PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 106937. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 148M² NO SANTÍSSIMO, RIO DE 
JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 106390. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 1ª PRAÇA. 
Loc.: SP. APTOS, OCUPADOS EM SÃO PAULO/SP E GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:10. ID: 
107114. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 170M², OCUPADO, EM BARRETOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 106623. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: RS. APTO 111M² NO CENTRO EM PELOTAS/RS 
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106729. SOLD PRESTO. Loc.: SP. LINHA DE EXTRUSÃO TUBOS 
CORRUGADOS COM 2 CORRUGADORES. 08/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107136. SOLD IMÓVEIS - EMPIRICA AF - 2ª PRAÇA. Loc.: MS. 
APTO 205M², 2 VAGAS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 106847. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 175M² NO BAIRRO CAMPO GRANDE EM CAÇAPAVA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 13:50. ID: 106778. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 450M² NO CENTRO, ALTO 
PARANÁ/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106761. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. 
Loc.: SP. CASA 150M², JARDIM PARANÁ, REGISTRO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 105600. 
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 228M², 2 VAGAS NO PARAISO, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106619. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: ES. APTO 98M² C/ 01 VAGA EM SERRA/ES - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 09/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106914. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 
70M², 1 VAGA NO BAIRRO PARQUE FAZENDINHA, CAMPINAS/SP.

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. LEILOEIRO: 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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107130. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. POSIÇÕES PORTA PALLETS, RACKS GALVANIZADOS, PRATELEIRAS IND, 
CAIXAS PLÁSTICAS, CESTOS ARAMADOS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107104. LUMA. Loc.: SP. VEÍCULOS BLINDADOS.

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. LEILOEIRO: 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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106604. MERCATEM. Loc.: SP. IMPRESSORAS, MONITORES, ASPIRADORES, PROJETORES E OUTROS. 
09/06/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 107033. FAMÍLIA MERCATUDO. Loc.: SP. DESBOBINADEIRA, BOMBAS, REDUTOR, TUBOS, VIGAS E 
OUTROS.

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. LEILOEIRA: Ligia Seixas - JUCESP nº 892.
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.

09/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106871. NOBRE INCORPORADORA LTDA. Loc.: SC. TERRENO E VEÍCULO.
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. LEILOEIRO: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.

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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107035. PM PINHEIRO PRETO SC. Loc.: SC. VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MOTONIVELADORA, DISTRIBUIDORA 
DE ADUBOS, COIFAS, BOMBAS E OUTROS.

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. LEILOEIRA: Servidora Municipal Sra. Poliane Natale Rodio Kuhnen, matrícula nº 4406564.
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.

08/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106959. LONGPING. Loc.: SP. SEPARADORES DE SEMENTES, CLASSIFICADORES DE MILHO, MÁQUINAS 
VIRADORAS, ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107019. SCHULZ. Loc.: SC. JARDINAGEM, MOTOBOMBAS E GERADORES. 08/06/2022 
A PARTIR DAS 13:00. ID: 107043. ESTRE. Loc.: SE, SP. CAMINHÕES, SUCATA DE CAMINHÃO, CARROCERIAS, CAÇAMBAS E OUTROS. 08/06/2022 
A PARTIR DAS 13:00. ID: 107118. ALPARGATAS. Loc.: PE. INJETORAS E CALANDRA. 08/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106957. LIGHT 
ENERGIA. Loc.: RJ. CONJUNTO SECIONADOR, SISTEMA DE MEDIÇÃO, EMENDA RETA E ETC. 08/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107050. 
TECNOGERA. Loc.: SP. DISJUNTORES, TANQUE DE GERADOR, PRENSA, GRUPO GERADOR E OUTROS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 
107027. SCHULZ. Loc.: SC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS, FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS, PISTOLAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS 
ELÉTRICAS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106853. COMPARTILHADO 1134 A. Loc.: BA, GO, MT, PR, RS, SC, SP, TO. MATERIAIS DIVERSOS, 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E OUTROS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107075. GRUPO IBRAP. Loc.: SC. SILICONES 
INCOLOR IBRAP. 09/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107179. OXITENO. Loc.: BA. SUCATA DE MATERIAIS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. 
ID: 106854. COMPARTILHADO 1134 B. Loc.: RS, SP. VEÍCULOS PESADOS, UTILITÁRIA, LEVES E OUTROS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 
107079. JÓIAS RARAS. Loc.: SP. LEILÃO DE JOIAS PEÇAS COM GARANTIA PAGAMENTO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO E FRETE INCLUSO.

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. LEILOEIRO: 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.

03/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 105979. SOLD IMÓVEIS -AIR PRODUCTS. Loc.: BA. TERRENO 15899M², NO POLO INDUSTRIAL DE 
CAMAÇARI/BA - ATÉ 42% ABAIXO DA AVALIAÇÃO. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106918. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. 
Loc.: SP. APTO 45M² EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106705. SOLD 
COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. POLTRONAS, MESAS, CADEIRAS, DECORAÇÕES, ELETROELETRÔNICOS, TELEVISORES E OUTROS. 06/06/2022 
A PARTIR DAS 9:10. ID: 107135. SOLD IMÓVEIS - EMPIRICA AF - 1ª PRAÇA. Loc.: MS. APTO 205M², 2 VAGAS EM CAMPO GRANDE/MS - 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:10. ID: 106932. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 
125M² EM FRANCO DA ROCHA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 106842. SOLD IMÓVEIS - 
SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 199M² EM OLÍMPIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 
106800. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 1140M² NO BAIRRO TAMBORÉ EM BARUERI/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 1ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 106405. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: GO. GALPÃO COMERCIAL 539M² 
EM CATALÃO/GO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 105827. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: MG. APTO 136M² EM BURITIS EM BELO HORIZONTE/MG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. 
ID: 105881. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 91M² EM ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
06/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 105721. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 162M² NO JARDIM ALVORADA, 
MONTE ALTO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107088. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: MS. CASA 132M² NO TAVEIRÓPOLIS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 06/06/2022 A PARTIR DAS 
15:00. ID: 107162. SOLD VIP RENTA CAR. Loc.: BA. VEÍCULOS LEVES. 06/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 106528. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 104M² C/ 01 VAGA EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 07/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 
107120. SOLD MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. REFRIGERADOR, FORNOS, FOGÃO, MÁQUINA DE LAVAR, CARRETEL DE FIBRA 
ÓPTICA, 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. LEILOEIRO: 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.

06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106813. HOBI S/A - MINEIRAÇÃO DE AREIA E CONCRETO. Loc.: PR. CAMINHÃO E MÁQUINA.
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. LEILOEIRO: Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L.

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.

06/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 105708. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Loc.: BA. Prédio para colégio - Irecê/BA.
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. LEILOEIRO: Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.

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.

03/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107090. LOG BUSINESS. Loc.: SP. EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRA, 504 POSIÇÕES PORTA PALLETS, 
MÓDULOS DE PRATELEIRA, CESTOS ARAMADOS, BANDEJAS EM AÇO. 07/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107067. EZ COMEX. Loc.: SP. 
PAINÉIS ELÉTRICOS, GERADOR, VARREDEIRA, BANCADAS, SOLDA, IMPRESSORAS.

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. LEILOEIRO: 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.

01/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107159. MAPFRE. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS: FORD FIESTA, PEUGEOT 206, NISSAN 
VERSA E OUTROS.

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. LEILOEIRA: 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.

01/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107144. BANCO MB. Loc.: RS. ÔNIBUS URBANO MERCEDES-BENZ. 03/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 
106911. ELEKEIROZ. Loc.: SP. PLANTA PILOTO MULTI-PROPÓSITO. 03/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 106667. OUTLET SEQUOIA BERRINI. 
Loc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 03/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 106958. CLARO. Loc.: BA, SP. APROX 
7553 FONTES DEC/CM BIV-9V PINO RED. 03/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107137. SLC AGRÍCOLA. Loc.: MT. PULVERIZADORES, TRATORES, 
DISTRIBUIDORES E OUTROS. 03/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106966. MIDEA CARRIER. Loc.: RS. SUCATAS DE CONDENSADORAS, 
EVAPORADORAS E AR CONDICIONADO DE JANELA. 03/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106990. SICOOB. Loc.: SC. HONDA CIVIC, VW GOL, 
HONDA CG 160 START. 03/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106558. COOPERCITRUS. Loc.: SP. QUADRICICLOS HONDA TRX 420 FM FOUR 
TRAX, ANOS 2015 E 2017, CARRETA COLETORA DE FARDOS TSR 3450, 2014. 06/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107149. LAFARGE HOLCIM. 
Loc.: BA, ES, GO, MG, PB, RJ, SP. CAMINHÃO, SEMIRREBOQUES, ESCAVADEIRA, SILOS, DESKTOPS E OUTROS. 06/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. 
ID: 107076. EBMS. Loc.: SP. MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS, ALINHADORA DE FAROL, ESTEIRA E ETC. 06/06/2022 A PARTIR DAS 
13:30. ID: 107153. FORMULA ZERO. Loc.: DF, PA. NISSAN FRONTIER, CHEVROLET S10, TOYOTA HILUX, CAMINHÃO COM CABINE SUPLEMENTAR, 
MOTOCICLETAS HONDA NXR 160. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106490. NOVA AMÉRICA. Loc.: SP. CAMINHÕES, CARROS, TRATORES, 
TRANSBORDO E ETC. 06/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107094. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 
07/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106832. USINA CAÇU. Loc.: GO. VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES, REBOQUES, MOTOS, ARADOS, 
TRANSBORDOS E OUTROS. 07/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107065. RHODIA. Loc.: SP. SUCATA MISTA DE TUBOS EM AÇO CARBONO, 
CHAPAS DE AÇO CARBONO, TALISCAS EM AÇO CARBONO. 07/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 106850. FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER. 
Loc.: MG. MOTOGERADOR, TRANSFORMADOR, COMPRESSORES, LAVADORA, SECADORAS, ETC. 07/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107145. 
VOLVO. Loc.: PR. TRATOR, PNEUS, DRIVE INDRAMAT, MOTOR, EXAUSTORES E OUTROS.

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. LEILOEIRO: 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.

 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000315-73.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) STEFANE ROSENDO DA SILVA, CPF 42481097866, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Colégio Grajaú S/s Ltda, alegando em síntese: pagamento da quantia especificada na inicial no valor de 
R$ 5.986,27 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa. 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, pague a divida, ou oponha Embargos Monitórios, sob pena de conversão do mandado monitório 
em mandado executivo, prosseguindo nos termos do artigo 513 e seguintes do CPC. Não sendo efetuado o 
pagamento, nem apresentado os embargos monitórios 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. J-31 e 01/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004280-45.2022.8.26.0001 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Marco Antônio Barbosa de Freitas, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NUIT BEATRIZ ATENCIO 
CAVALI, Brasileira, Solteira, Estudante, RG 35.562.366-3, CPF 370.440.648-17, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL 
CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA, CNPJ 43.395.177/0001-47. 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$ 9.572,91 (fevereiro/2022), 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 11 de maio de 2022 

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/
SP. Processo: nº 0008556-52.2010.8.26.0224. Executados: JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY (ou JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY
OGATA), MÁRCIO RICARDO CALEIRO OGATA. DIREITOS DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR que recaem sobre o Apartamento
nº 702 (composto de 03 dormitórios, sendo 01 suíte e uma vaga de garagem), localizado no sétimo andar ou oitavo pavimento do
Bloco 1 - Edifício Fontana Di Trevi, parte integrante do Condomínio Residencial Piazza Della Fontana, situado na Rua Hélio Manzoni,
nº 338 (atual), antigo nº 484, bairro Gopoúva, Guarulhos/SP. Contribuinte nº 083.61.04.0513.01.026 (Conforme fls. 298 dos autos).
Descrição completa na Matrícula nº 98.922 do 2º CRI de Guarulhos/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 340.847,34 - Lance mínimo
na 2ª praça: R$ 204.508,41 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em
25/07/2022 às 11h10min, e termina em 28/07/2022 às 11h10min; 2ª Praça começa em 28/07/2022 às 11h11min, e termina
em 17/08/2022 às 11h10min.  Ficam os executados JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY (ou JANUÁRIA DE CAMPOS GODOY
OGATA), MÁRCIO RICARDO CALEIRO OGATA, seus cônjuges, se casados forem, a promitente vendedora HOME UPGRADE S/
A, bem como a credora PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 28/11/2011.

          Para maiores informações:  3003 0677       |       www.ZUKERMAN.com.br       | ZUKERMAN
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO/SP.
Processo: nº 0033985-46.1999.8.26.0405. Executados: ARAÚJO BARCELOS, MARIA AUXILIADORA BARCELOS. Terreno com a
área total de 133,75 m² e Benfeitorias (Casa com 03 pavimentos, composta por 07 habitações que possuem: quarto, sala, cozinha,
sanitário e garagem), com a área construída de 341,06 m², situado na Rua Alberto Xavier Toledo, nº 782, Osasco/SP - Contribuinte
nº 24463.51.22.0061.99.999 (em área maior). Descrição completa na Matrícula nº 16.167 do 2º CRI de Osasco/SP. Lance mínimo
na 1ª praça: R$ 471.333,34 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 282.800,00 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS
DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/07/2022 às 10h00min, e termina em 29/07/2022 às 10h00min; 2ª Praça começa
em 29/07/2022 às 10h01min, e termina em 18/08/2022 às 10h00min. Ficam os executados ARAÚJO BARCELOS, seu cônjuge
e coexecutada MARIA AUXILIADORA BARCELOS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m)
localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 05/01/2000.

Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem Imóvel descrito, conhecimento de eventuais inte-
ressados na lide e INTIMAÇÃO do requerido SIDNEI MARCOS CEZARETTI (FA-
LECIDO), SUCEDIDO POR SUA ÚNICA HERDEIRA E EXECUTADA NATHALIA 
CEZARETTI, INTERESSADOS ROSSI S/A, REGINA AURICCHIO CEZARETTI, 

EUZEBIO INIGO FUNES, extraída dos autos da AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (CON-
DOMÍNIO), promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CITY PARK I, extraída nos autos do processo 
nº 0833053-92.2007.8.26.0001/01. A DRA. GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA CONRADO, Juíza de 
Direito da 6ª Vara Cível Foro Regional I Santana/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quan-
to este edital virem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 
882 do NCPC e parágrafos, e art. 884 I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos 
CSM 2306/2015 e 2614/2021 do TJSP, conduzido pela Leiloeira Ofi cial Renata Franklin Simões, JU-
CESP nº 1.040, através do site FRANKLIN LEILÕES (www.franklinleiloes.com.br), portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação com inicio da 1ª Praça com início no dia 
06/06/2022, às 16:00 horas, e com término no dia 09/06/2022 às 16:00 horas, entregando-o quem 
mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 09/06/2022, às 16:01h horas, e com término no dia 29/06/2022 às 16:00 horas, 
caso não haja licitantes na 1º Praça, será aceito lance conforme o art. 885 do NCPC. (O juiz da exe-
cução estabelecerá o preço mínimo, e as condições de pagamento e as garantias que poderão ser 
prestadas pelo arrematante). BEM: DIREITOS COMPROMISSÁRIO SOBRE O APARTAMENTO Nº 
123, localizado no 12º pavimento do “Edifício Veneza: - (Edifício 2), integrante do empreendimento 
imobiliário denominado “City Park”, situado na Rua Demerval da Fonseca nº 291, no 38º subdistrito 
– Vila Matilde, contendo a área real privativa de 45,425m², a área real comum de 43,728m², a área 
real total de 89,153m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,55556, cabendo-lhe o direito a uma 
vaga para estacionamento de um veículo de passeio de tamanho médio, localizada no subsolo ou no 
térreo. Consta no Laudo de Avaliação (fl s.915) que o imóvel e composto por: sala de estar, sala de 
jantar, dois dormitórios, um banheiro, cozinha e área de serviço. Localização do Bem:  Rua Demer-
val da Fonseca nº 291, Jardim Santa Teresinha – SP. Contribuinte nº 147.198.0290-6. Matrícula nº 
104.149 16º CRI São Paulo/SP. O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para 
a alienação. ÔNUS: Nada Consta na referida matrícula. Penhora no rosto dos autos, processo nº 
0005850-27.2017.8.26.0006, 2ª Vara Cível Penha valor de R$ 104.534,04 (janeiro/2019). A Rossi 
Residencial S/A, ora compromissária vendedora, declara que há débitos sobre o imóvel no valor de 
R$ 251.484,59 (04/2019). Não Consta débitos em aberto junto a Prefeitura de São Paulo. Não consta 
nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITO EXEQUENDO: R$ 39.845,90 
em Novembro/2021 DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No primeiro pregão, o valor mínimo 
para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 202.365,10 
para janeiro/2019, que será atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo 
para a venda do bem corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação judicial. DÚVIDAS E 
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara onde estiver correndo a ação, ou no escritório 
do leiloeiro, localizado na Rua Paracatu nº 309 sala 101 – São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 
3562-6726 e/ou pelo e-mail: contato@franklinleiloes.com.br. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa 
de seu representante legal 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, incidirá a disposição do 
art. 274, paragrafo único, do CPC e, em reforço, intimação considerar-se-á feita por meio do próprio 
edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. GISLAINE MARIA DE OLIVEIRA 
CONRADO MM. Juíza de Direito 6ª Vara Cível do Foro Regional I Santana/SP.

W W W. F R A N K L I N L E I L O E S . C O M . B R

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA JUDICIAL 
DO FORO DA COMARCA DE NOVA ODESSA/SP. Processo nº. 1001455-72.2017.8.26.0394, Partes: 
Exequente: GILSON NATAL NARDO X Executado: VANICE FERNANDES DIAS e LUIS CARLOS DE 
OLIVEIRA. 1º LEILÃO: 03/06/22 às 09h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo 
valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 23/06/22 
às 09h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices 
adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 40.102,58 e 2ª data Lance Inicial: R$ 24.061,55 valores 
sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: VEÍCULO WV GOLF 1.6 SPORTLINE, ANO/MO-
DELO: 2010/2011, CHASSI 9BWAB41J3B4011637, PRETO, ALCOOL/GASOLINA. Venda no estado 
em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida ao 
leiloeiro: 5% do valor da arrematação. Visitação: Junto ao Leiloeiro Oficial. Obs: Gravames e demais 
ônus vide Edital. 

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br 
(11) 4426-5064. Leiloeiro Oficial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763.

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 07 de junho de 2022 a partir das 
14h00 horas pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro responsável: Alexandre 
Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar - Ed. Berrini One - São 
Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal www.sold.superbid.net 
regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, 
disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem qualquer restrição ou 
ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, a desocupação e 
propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco dos arrematantes. 
Listagem de imóveis a serem leiloados: LOTE 1: Casa c/ 88m², Rua Republica, 2708, Casa 16, 
Bloco D, Condomínio Residencial Santo Antônio, Harmonia, Canoas/RS. Lance Inicial: 
R$ 243.760,00. LOTE 2: Casa c/ 126m², Rua Amendoim, 98, Unidade 01 - Condomínio Residencial 
Amendoim 98, Eucaliptos, Fazenda Rio Grande/PR. Lance Inicial: R$ 184.800,00. LOTE 3: Casa c/ 
380m², Rua Jornalista Antonio Rodrigues da Costa, 439, Itaipu, Niteroi/RJ. Lance Inicial: 
R$ 194.480,00. LOTE 4: Apto c/ 60m², Avenida Comendador Luciano Guidotti, 1350, Apto 731, 
3º Andar, Bloco 07, 1 Vaga de Garagem, Ed. Portal das Flores, Jardim Caxambu, Piracicaba/SP. 
Lance Inicial: R$ 126.720,00. LOTE 5: Casa c/ 305m², Rua Eneida, 78, 80 e 84, Vila Suíça, 
Santo André/SP. Lance Inicial: R$ 589.600,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 4950-9602 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório Rua Hipódromo, 1141, sala 
66, Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação e 
Outras Avenças de nº 10120384509, no qual figura como Fiduciante LUCIENE DA CRUZ CAMARGO, CPF/MF nº 
060.485.729-21, levará novamente a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 
e parágrafos, no dia 09 de Junho de 2.022, às 15h30min, à Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 399.174,92 (Trezentos e Noventa e Nove Mil Cento e Setenta e 
Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 15.106 do Registro Geral de Imóveis de Dois 
Vizinhos/PR, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por: “Uma casa residencial, com área 
total de 141,08m² (Av.02) e seu respectivo terreno lote de terras urbano sob nº 2-A, da quadra nº 79, do Patrimônio Dois Vizinhos, 
Parte Norte, da cidade e Comarca de Dois Vizinhos/PR, coma área de 380,95m², com os limites e confrontações seguintes: 
Norte: por uma linha reta medindo 20,05m, confronta com a Rua Prudente de Morais. Leste: por uma linha reta medindo 19,00m, 
confronta com o lote nº 02, da mesma quadra. Sul: por uma linha reta, medindo 20,05m, confronta com o lote nº04 da mesma 
quadra. Oeste: por uma linha reta, medindo 19,00m, confronta com o lote nº 01, da mesma quadra. Obs. Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica 
desde já designado o dia 21 de Junho de 2.022, às 15h30min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 199.587,46 (Cento e Noventa e Nove Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e 
Quarenta e Seis Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro (www.FrazaoLeiloes.com.br), em 
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem 
concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente 
através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de 
condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção 
do devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, 
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O 
proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de comunicado expressamente pelo 
leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro 
correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária 
de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco 
Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que rea-
lizará leilão de antiguidades EM PROL “BAÚ ARCARYOS LEILÕES”. Dia 03/06/22 às 
15:00hs e às 19:30hs. EXPOSIÇÃO: De 29/05/22 à 03/06/22 SOMENTE ONLINE no site:  
www.bauarcaryos.com.br

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL DE “CABELLO LEILÕES”. Dia 06/06/22 às 15:00hs e 19:30hs. 
EXPOSIÇÃO: De 31/05/22 à 06/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.cabelloleiloes.com.br.

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599
MILAN LEILÕES
L E I L O E I R O S  O F I C I A I S

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

www.milanleiloes.com.br PRESENCIAL E ONLINE

APROX. 60 VEÍCULOS 

08 / Junho 2022 - Quarta 9:30h. 
 www.milanleiloes.com.br

BRADESCO 15 IMÓVEIS
LEILÃO ONLINE

07/ Junho 2022 - Terça 11h. 
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M
uitas vezes se 
critica a falta de 
qualidade em al-
gumas das nos-
sas transmissões 

de futebol, porém, no últi-
mo sábado, foi demonstra-
da a queda de qualidade dos 
sinais fornecidos pela UEFA 
na Liga dos Campeões. A 
principal câmera estava mal 
posicionada, tivemos erros 
básicos no corte e replays ro-
dados fora de hora, perden-
do a disputa no campo. Até o 
VAR de lá, como normalmen-
te acontece aqui, demorou 
muito mais que o necessá-
rio para analisar um lance 
importante. São fatores que, 
no fundo, mexem profunda-
mente com o emocional de 
quem está fazendo o jogo do 
estádio. Preocupações a mais, 
que acabam influindo no de-
senvolvimento do trabalho. E 
isso, sem contar, também, a 

Lá como cá têm pisadas de bola bagunça na organização para 
a entrada do público. Aliás, 
por aí merece um destaque a 
TNT, que exibiu imagens da 
confusão, a invasão de tor-
cedores pulando os portões 
e repórter falando do meio 
do gás de pimenta. Tudo, ao 
vivo, como bom jornalismo 
deve ser feito.

TV Tudo
Olha a situação. Rodrigo Bo-
cardi é um dos madrugado-
res da Globo, por causa do 
“Bom Dia SP”, às seis da ma-
nhã. Acontece que, de uns 
tempos para cá, a CBN tam-
bém colocou o Bocardi na 
apresentação do “Ponto Fi-
nal”, das 17h às 20h. Meio que 
não aguenta e esquece até 
que rádio hoje também é TV.

Anote. Assim como vai 
acontecer com o “Encontro”, 
em julho, na saída de Fáti-
ma Bernardes e chegada de 
Patrícia Poeta e Manoel Soa-
res, o “É de Casa” também 
será um programa comple-

tamente diferente do atual, 
com a apresentação de Maria 
Beltrão. Mudanças que irão 
muito além das trocas em 
seu elenco.

Bastidor. A dramaturgia da 
Globo trabalha com a pos-
sibilidade de produzir mais 
novelas, em quantidade su-
perior aos seus atuais horá-
rios de exibição – 18h, 19h e 
21h. Alguns autores come-
çam a ser acionados neste 
sentido.

Em cima disso. A Globoplay 
definiu “Guerreiros do Sol”, 
de George Moura e Sergio 
Golderberg, como uma de 
suas próximas novelas, com 
previsão de estreia em 2024. 
Trata-se de uma releitura da 
história de Lampião e Maria 
Bonita. Ao bater o martelo 
sobre este projeto, a Globo, 
por tabela, tirou outros com 
a mesma abordagem de seus 
planos. O de Jayme Monjar-
dim, por exemplo, vai para o 
cinema.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

YO CRAVO E A ROSA
 14h45, na Rede Globo

Petruchio nega amar Catarina, mas 
diz que não vai deixar ela viajar. Ele 
briga com a mulher. Bárbara quer 
se casar com Fábio. Fábio defende 
Celso, mas Candoca está irredutí-
vel. Lindinha ouve conversa entre 
Catarina e Neca, onde Catarina 
confessa que está amando Petru-
chio. Lindinha desparafusa a cama 
do casal. Quando é surpreendida 
por Catarina, Lindinha fi nge estar 
namorando Januário. Batista chega 
a fazenda e abraça os fi lhos.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo

Tina conta para Arlete que Dodi 
comprou as terras que Gonçalo 
queria adquirir. Arlete passa a 
informação para Gonçalo. Lara se 
impressiona com a caverna que 
Flora lhe mostra. Céu reclama da 
vida. Gonçalo providencia uma 
mala com dinheiro falso para dar 
de sinal a Lazinho, comparsa de 
Dodi. Catarina recebe bilhete de um 
admirador anônimo. Lara e Flora 
mergulham na gruta. Donatela 
tem um mau pressentimento sobre 
o que pode acontecer. Gonçalo e 
Norton fl agram Dodi escondendo a 
mala com o dinheiro. Lara quase se 
afoga, mas é salva por Flora. Flora 
decide ir sozinha procurar a saída 
da gruta.

RESUMO DAS NOVELAS

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

Davi convence Isadora de que ela 
está delirando de febre. Matias afi r-
ma a Leônidas que não pode perder 
outra fi lha e o rapaz o questiona so-
bre a menina que teve com Heloísa. 
Olívia exige uma negociação com 
Eugênio e Violeta, em nome dos 
trabalhadores da fábrica. Davi con-
ta para Isadora que Iolanda se foi. 
Giovanna cuida de Cipriano. Silvana 
afi rma a Bento que não desistiu de 
viver um novo amor. Heloísa pede 
ajuda a Arminda para que Isadora 
possa se redimir com Darcy Vargas. 
Os tecelões entram em greve e Joa-
quim aciona o delegado Salvador. 
Isadora e Davi se beijam.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

Moa tenta localizar Jonathan, o 
pesquisador da Siderúrgica. Ítalo 
desperta ainda desorientado e 
chama por Clarice. Regina presta 
depoimento para o investigador 
Paulo. Chiquinho e Sossô são 
abordados por uma mulher durante 
uma excursão escolar. Regina dá 
um ultimato em Leonardo. Rebeca 
aparece com Chiquinho e Sossô. 
Ítalo vê o corpo de Clarice no IML. 
Rebeca pede a guarda do fi lho 
a Moa. Pat recebe um envelope 
anônimo com fotos de Sossô e 
Chiquinho.

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

José Lucas dá dicas a Jove de como 
tocar o berrante. Muda avisa a 
Juma que recomeçará sua vida no 
Sarandi. Jove e Tadeu discutem, e 
Jove decide que José Lucas chefi ará 
a comitiva. Juma diz a Jove que não 
terá um fi lho. O Velho do Rio fi ca fe-
liz de ver José Lucas na comitiva ao 
lado de Jove. Filó pede a Ari que não 
conte a José Leôncio que Jove saiu 
em comitiva com os peões. Guta 
procura Tadeu. Muda se arrepende 
do pedido que fez a Levi e pede ao 
peão para poupar a vida de Tenório. 
Guta se desespera ao ver uma 
sucuri na tapera de Juma, onde está 
sozinha com Tadeu.

CARINHA DE ANJO
20h30, na Rede Globo

Haydee também entra em um 
aplicativo de namoro. Adolfo diz 
que Cecília não pode falar de Tereza 
e dúvida da índole da mulher. Em 
casa, Cecília revela ao marido que 
foi conversar com Adolfo e foi 
terrível devido a frieza do homem. 
Gustavo não gosta de Cecília ter 
ido atrás do homem e reclama. 
Leonardo diz para Adolfo que pode 
encontrar provas que mostrem que 
Gustavo é responsável pela morte 
de Tereza. Leonardo manda Flávio 
encontrar formas para incriminar 
Gustavo sobre a morte de Tereza.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Com a criatividade, 
simpatia e boa memó-

ria em alta, você deve começar 
o mês arrasando no trabalho. Se 
está só, um amor do passado 
pode pintar na área e você talvez 
tope um vale a pena ver de novo.

TOURO. 
Touro, meu cristal-
zinho, tô vendo aqui 
que seu signo deve 

se mostrar mais criativo. Você 
tende a soltar a imaginação e 
levar a sério suas ideias, planos e 
sonhos. Ouça sua intuição, ok?

GÊMEOS. 
Preparem-se pra tirar o 
pé da lama, gemi-
nianos! É que a Lua 

embarca na sua Casa da Fortuna 
hoje e estimula sua criatividade, 
facilidade de atrair dindim. Só 
abra bem olhos com falsianes.

CÂNCER. 
Com a entrada da Lua 
no seu signo, tudo 
indica que seu lado 

sensível, intuitivo e criativo irá 
bombar, migos e migas de Cân-
cer. As pessoas devem falar bem 
de você. Só procure se proteger 
da inveja das inimigas.

LEÃO. 
A Lua migra para o 
seu inferno astral e 

não precisa ser nenhum guru pra 
saber que não é uma coisa muito 
boa, migos e migas de Leão. É 
que as suas emoções tendem a 
fi car à fl or da pele.

VIRGEM. 
A Lua abre a porta 
das esperanças para o 
seu signo. Se está na 

solteirice, há chance de pintar 
paixão por um amigo. Na união, 
você e seu love devem sonhar 
juntos e ir atrás do que desejam.

LIBRA. 
Hoje os astros anun-
ciam transformações 
maravilhosas. Seu faro 

para fazer bons negócios deve 
fi car mais forte e há grandes 
chances de encher o bolso. Apro-
veite a boa onda!

ESCORPIÃO. 
Escorpianos amados, 
o cenário é perfeito 
sem defeitos pra 

estudar, aprender e ampliar 
horizontes. Só não descuide da 
saúde, ok? Seus esforços devem 
fortalecer o corpo e recuperar sua 
boa energia.

SAGITÁRIO. 
O mês começa com 
transformações. Com 

a entrada da Lua na sua Casa 
dos Negócios, sua criatividade e 
intuição fi cam on e você deve ter 
sucesso, sobretudo se lida com 
as fi nanças de outras pessoas.

CAPRICÓRNIO. 
Em casa, sua paciência 
tende a durar menos 
que o salário e te levar 

a agir com agressividade. Conte 
até um milhão ou se afaste pra 
não tretar ou arrumar confu-
so com os parentes.

AQUÁRIO. 
O céu pede cuidado na 
hora de se expressar 
pra não agir com arro-

gância nem cometer sincericídio. 
Há sinal de paixão por alguém 
do seu meio social. É só chutar e 
marcar gol!

PEIXES. 
Você deve acordar 
com o bumbum virado 
pra Lua! É que o astro 

inicia o rolê no seu paraíso astral 
e destaca sua criatividade, sim-
patia, charme e intuição. Que tal 
aproveitar a boa hora pra fazer 
uma fezinha?

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

Benzema e Vinícius Júnior, campeões pelo Real Madrid na Liga dos Campeões

CRUZADAS
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Curtas

‘Stranger Things’. Kate 
Bush tem suas músicas, 
da década de 1980, cres-
cendo no Spotify Glo-
bal após o destaque de 
sua música na 4ª tem-
porada de “Stranger 
Things”. A faixa “Run-
ning Up That Hill”, lan-
çada pela cantora em 
1985, é a música favori-
ta de Max (Sadie Sink) e 
ganha grande destaque 
nos episódios da nova 
temporada da série da 
Netflix. 

Coldplay. A banda Col-
dplay anunciou nesta 
segunda (30) a 5ª data 
da turnê “Music of the 
Spheres World Tour” no 
Allianz Parque, em São 
Paulo. Com quatro sho-
ws esgotados na Capi-
tal, a banda quebrou o 
recorde da dupla Sandy 
& Junior, que em 2019 
se apresentou quatro 
vezes no estádio com a 
turnê “Nossa História”. A 
venda geral dos ingres-
sos para a nova apresen-
tação começa dia 1º de 
junho.

Lily-Rose. Filha do 
ator Johnny Depp, 58, a 
atriz e modelo Lily-Ro-
se Depp completou 23 
anos na última. A jovem 
artista comemorou seu 
aniversário na última 
sexta (27), dia em que 
Depp e os advogados de 
sua ex-esposa Amber 
Heard, 36, fizeram seus 
argumentos finais no 
julgamento por difama-
ção que começou em 11 
de abril. 

“Estou cansado, 
quase jogando a 
toalha.”
Gusttavo Lima compar-
tilhou desabafo sobre 
investigações de verbas 
de shows.

A 
atriz Bruna Mar-
quezine, 26, con-
tou recentemen-
te que precisou 
“fingir costume” 

ao conhecer a atriz e ativista 
Susan Sarandon, 75, duran-
te as gravações de “Besou-
ro Azul”, novo filme da DC 
Comics que ela faz parte do 
elenco. “Eu estava gravan-
do e ela foi me dar oi. Fingi 
costume total, mas quando 
ela saiu fui para o meu trai-
ler, eu chorei”, relembrou. 
No filme, ela dá vida à Jenny, 
ao lado do ator Xolo Mari-
dueña, que interpreta o Be-
souro Azul, primeiro super- 
herói de origem latina da 
DC. Ela diz que aprendeu a 
valorizar suas conquistas e 
que, definitivamente, conhe-
cer Sarandon foi uma delas.

BRUNA MARQUEZINE
Atriz conhece Susan Sarandon 
A atriz contou 
recentemente que 
precisou “fingir 
costume” ao 
conhecer a atriz e 
ativista Sarandon

Billboard
O cantor Harry Styles colo-
cou 4 músicas no Top 10 da 
Hot 100 da Billboard, com-
provando o sucesso do seu 
novo álbum “Harry’s House”. 
Com “As It Was” de volta ao 
primeiro lugar, Harry ainda 
aparece no Top 10 com “Late 
Night Talking” (4ª posição), 
“Music For a Sushi Restau-
rant” (8ª posição) e “Matilda” 
(9ª posição).

Sucesso
O filme “Top Gun: Maverick” 
se tornou a estreia de maior 
sucesso comercial da carrei-
ra de Tom Cruise ao atingir a 
arrecadação de US$ 126,7 mi-
lhões –o equivalente a cerca 
de R$ 597 milhões– nos três 
primeiros dias de exibição 
nos cinemas dos Estados 
Unidos, segundo a revis-
ta especializada The Holly-
wood Reporter.

Virgínia anuncia nome do bebê
A influenciadora digital Virginia Fonseca, 23, resolveu fazer a revelação do sexo do bebê que 
espera com o cantor Zé Felipe, 24, em plena festa de aniversário do primeiro ano da filha, 
Maria Alice. O anúncio da getação foi dado em março. O casal aguarda por mais uma meni-
na, cujo nome já foi revelado: Maria Flor. “A Maria Flor vem. Eu jurei que era menino, só que 
eu queria muito outra menina. Maria Alice, irmãzinha, as duas juntinhas”, comentou em ví-
deo em seus Stories.
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 D Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita, clicar em Meu Imposto de Renda

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O primeiro lote de restitui-
ção do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF 2022) foi 
pago ontem (31). De acordo 
com a Receita Federal, R$ 6,3 

bilhões em crédito bancário foram desti-
nados a 3.383.969 contribuintes nesta pri-
meira leva, voltada àqueles que têm prio-
ridade legal.

Os prioritários são os idosos com ida-
de acima de 80 anos (226.934 contribuin-
tes); contribuintes com idade entre 60 e 
79 anos (2.305.412); contribuintes com al-
guma deficiência física ou mental ou mo-
léstia grave (149.016); e contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o magistério 
(702.607).

Para saber se a restituição está disponí-
vel, o contribuinte deve acessar a página da 
Receita, clicar em Meu Imposto de Renda 
e, em seguida, em Consultar a Restituição.

“A página apresenta orientações e os ca-

nais de prestação do serviço, permitindo 
uma consulta simplificada ou uma consul-
ta completa da situação da declaração, por 
meio do extrato de processamento, acessa-
do no e-CAC”, informa o Fisco.

Caso haja alguma pendência na decla-
ração, o contribuinte pode retificar a de-
claração.

As consultas às bases da Receita podem 
ser feitas também por meio dos aplicativos 
disponibilizados para tablets e smartpho-
nes. Além de informações sobre liberação 
das restituições, esses aplicativos dão acesso 
direto a outros tipos de informações sobre 
a situação cadastral dos CPFs.

Ainda segundo a Receita, as restituições 
serão pagas diretamente na conta bancária 
informada na declaração do IRPF. Se, por al-
gum motivo, o crédito não for realizado (por 
exemplo, a conta informada foi desativada), 
os valores ficarão disponíveis para resga-
te por até um ano no Banco do Brasil. (AB)

Para saber se a 
restituição está 
disponível, o 
contribuinte 
deve acessar a 
página da Receita, 
clicar em Meu 
Imposto de Renda 
e, em seguida, 
em Consultar a 
Restituição

Receita paga R$ 6,3 bilhões de 
restituição do Imposto de Renda

Fique 
ligado 

SINDICAL

 A O presidente do Sindica-
to Nacional dos Funcionários 
do Banco Central (Sinal), Fá-
bio Faiad, informou no fim 
da manhã desta terça-feira, 31, 
que a categoria decidiu em as-
sembleia geral nacional, com 
mais de 85% dos votos vá-
lidos, pela continuidade da 
greve no Banco Central. Uma 
reavaliação do movimento 
ocorrerá somente no dia 7 de 
junho, segundo a entidade.

Em nota enviada à impren-
sa, o Sinal diz que a continui-
dade da paralisação pode afe-
tar os preparativos da próxima 
reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), marcada 
para os dias 14 e 15 de junho.

“Mas serviços como o Pix 
serão preservados”, destaca 
o documento “A mobilização 
continua como única forma 
de intensificar a pressão so-
bre a Diretoria do BC e as de-
mais instâncias do governo 
federal para que se reabram 
as negociações com a catego-

Greve do BC continua 
e pode afetar Copom

ria”, afirma o sindicato.
O movimento pede a rees-

truturação da carreira junto 
com a recomposição salarial 
do período do atual governo. 
Os servidores do BC reivindi-
cam 27% de reajuste.

A greve foi iniciada no dia 
1º de abril, com uma trégua 
entre 20 de abril e 2 de maio.

A tendência é o governo 
optar pelo reajuste linear de 
5% para todo o funcionalis-
mo. (EC)

Uma reavaliação 
do movimento 
ocorrerá somente 
no dia 7 de 
junho, segundo 
o Sindicato 
Nacional dos 
Funcionários do 
Banco Central 

 A Impulsionado pela forte 
alta nos preços das commo-
dities no início do ano, o lu-
cro das empresas com ações 
listadas em Bolsa saltou qua-
se 85% no primeiro trimestre 
de 2022, na comparação com 
igual período do ano passado.

As companhias brasileiras 
de capital aberto reportaram 
um lucro consolidado de R$ 
170 bilhões de janeiro a mar-
ço deste ano, contra R$ 92,5 
bilhões no mesmo intervalo 
de 2021 (em valores nominais, 
sem considerar a inflação), 
uma alta de cerca de 83,5%, se-
gundo levantamento da pla-
taforma Economatica.

Entre os maiores lucros do 
período, três grandes expor-
tadoras de commodities –Pe-
trobras (que viu o lucro sal-
tar mais de 3.700% em bases 
anuais, para R$ 44,5 bilhões), 
Vale e Suzano– se destacam à 
frente das demais, em um ce-
nário de inflação pressionada 
em escala global na esteira da 
alta nos preços das matérias-
-primas.

Os lucros dos grandes ban-
cos, que se beneficiam de um 
cenário de alta dos juros, com 

aumento da rentabilidade 
nas carteiras, também esti-
veram entre os destaques po-
sitivos no primeiro trimestre.

Já as empresas de consu-
mo e varejo reportaram, na 
média, resultados conside-
rados fracos pelos analistas, 
frente a uma atividade eco-
nômica que demonstra difi-
culdades para engatar uma 
recuperação mais consisten-
te.

O setor da construção ci-
vil, que vê a demanda arre-
fecer com a alta da Selic e, 
por consequência, dos finan-
ciamentos imobiliários, tam-
bém aparece entre os desta-
ques negativos da temporada 
de balanços.

Tanto no caso das empre-
sas de varejo, como no das 
construtoras, a alta dos insu-
mos, e a dificuldade de fazer 
o repasse integral ao clien-
te final em um ambiente de 
economia ainda fragilizada, 
também contribuíram para 
os resultados fracos.

Cerca de 60% das empre-
sas apresentaram lucros que 
superaram as estimativas dos 
analistas de mercado.. (FP)

Lucros na Bolsa 
disparam mais de 80%

 A O setor público consoli-
dado registrou superávit pri-
mário de R$ 38,9 bilhões em 
abril, informou ontem (31) o 
Banco Central. Nos últimos 
12 meses, as contas públicas 
apresentam resultado positi-
vo de R$ 137,4 bilhões, o equi-
valente a 1,52% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma dos 
bens e dos serviços produzi-
dos no país).

O setor público consoli-
dado é composto por gover-
no central (Tesouro Nacional, 
Banco Central e Previdência), 
estados, municípios e empre-
sas estatais (exceto Petrobras, 
Eletrobras e bancos públicos). 
Desses, apenas as empresas 
estatais apresentaram déficit 
em abril, de R$ 1,040 bilhão.

O governo central apre-
sentou superávit R$ 29,638 
bilhões em abril, enquanto 
o resultado dos governos re-

gionais no mês foi positivo 
em R$ 10,278 bilhões, segun-
do o relatório de estatísticas 
fiscais do BC.

Nos quatro primeiros me-
ses do ano, o superávit primá-
rio acumulado é de R$ 148,493 
bilhões. No mesmo período 
de 2021, o superávit se encon-
trava em R$ 75,841 bilhões.

O resultado primário é 
aquele que contabiliza recei-
tas e gastos do setor público, 
excluindo o pagamento dos 
juros da dívida pública. Caso 
os juros sejam incluídos na 
conta, o chamado resultado 
nominal, em abril foi regis-
trado um déficit de R$ 41,024 
bilhões.

A cifra é resultado da di-
ferença entre o superávit pri-
mário e o dinheiro gasto com 
o pagamento de juros pelo se-
tor público em abril, que che-
gou a R$ 79,900 bilhões. (AB)

Setor público registra 
superávit de R$ 38,9 bi

 D Governo reconhece que há fila de espera em 2.525 cidades

REPRODUÇÃO

Com fila, Auxílio Brasil 
bate recorde de famílias

DADOS. Cerca de metade das cidades do Brasil tem famílias que, apesar de estarem em 
situação de pobreza ou de extrema pobreza, não estão na lista de transferência de renda

Lançado às véspe-
ras do ano de elei-
ções, o programa 
Auxílio Brasil deu 
ao governo de Jair 

Bolsonaro (PL) a marca recor-
de de 18 milhões de famílias 
beneficiadas, mas, ainda as-
sim, a fila de espera aumen-
ta em ritmo acelerado desde 
março.

Atualmente, cerca de me-
tade dos municípios do país 
apresenta registro de famílias 
que, apesar de estarem em si-
tuação de pobreza ou de ex-
trema pobreza, não estão den-
tro da lista de transferência de 
renda por falta de dinheiro no 
programa.

Segundo dados do Minis-
tério da Cidadania obtidos 
pela reportagem, o governo 
reconhece que há fila de es-
pera em 2.525 cidades -o país 
tem aproximadamente 5.500 
municípios. São mais de 764 
mil famílias que já tiveram o 
cadastro aprovado pela pasta, 
mas que precisam aguardar 
eventual aumento no orça-
mento do Auxílio Brasil ou 
a saída de algum beneficiá-
rio para então receber o pa-
gamento. O valor, em média, 
supera R$ 400 por mês.

Isso  significa que a deman-
da por assistência social -num 
período de desemprego e in-
flação- tem sido maior que a 

capacidade do programa. Pro-
curado, o Ministério da Cida-
dania não se manifestou so-
bre o assunto.

De olho na campanha à 
reeleição, Bolsonaro mudou 
de postura em relação ao pro-
grama social ao longo do go-
verno.

Em 2019, o governo travou 
a entrada de famílias por falta 
de dinheiro. O programa Bolsa 
Família sofreu a maior queda 
da história, recuando de 14 mi-

lhões para 13 milhões de famí-
lias. A fila de espera superou 
1,5 milhão de cadastros.

Apenas diante da pande-
mia do coronavírus é que Bol-
sonaro mandou liberar ver-
ba para os mais pobres. E, em 
poucas semanas, criou o Au-
xílio Emergencial -apesar do 
caráter temporário, a transfe-
rência de renda elevou a po-
pularidade do presidente.

Foi então que o Palácio do 
Planalto passou a se empe-

nhar por um substituto do 
Bolsa Família, dando a Bolso-
naro uma marca na área so-
cial às vésperas do ano de elei-
ção. O primeiro pagamento 
no valor de R$ 400 foi em de-
zembro.

Pesquisa Datafolha divul-
gada nesta quinta-feira (26) 
mostrou que a substituição 
do programa social ainda não 
trouxe dividendos eleitorais 
a Bolsonaro. Entre os que in-
formaram receber o benefício 
do Auxílio Brasil, o presidente 
atinge 20% das intenções de 
voto, enquanto o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
alcança 59% desse público.

Apesar da troca no nome e 
de algumas mudanças em cri-
térios do programa, o Auxílio 
Brasil segue as mesmas bases 
do Bolsa Família.

Técnicos do governo afir-
mam que houve avanço nessa 
mudança de categorias de be-
nefícios que compõem o va-
lor final, que passa a ser mais 
ligado à composição familiar.

No entanto, a principal di-
ferença entre o Auxílio Brasil 
e o Bolsa Família foi a intenção 
do governo de ampliar a verba 
para o programa. Isso repre-
sentou um forte aumento na 
cobertura, que saltou de 13 mi-
lhões de famílias no início da 
pandemia para 18,1 milhões 
em 2022. (FP)
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - Processo: 110/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
NECESSÁRIA PARA O TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, SITO A RUA JOSÉ MATHIAS 
DA ROCHA, S/Nº, JARDIM SILVA, ITAJOBI – SP, CONFORME MEOMORIAL DESCRITIVO, PLANI-
LHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E DE-
MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROCESSO Nº 4588/2013, FIR-
MADO COM O GOVERNO DO ESTADO, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi torna público o resultado do julgamento 
da habilitação e da classificação do certame licitatório. Feito o julgamento a Comissão de Licitações 
chegou ao seguinte resultado: A empresa CRP BONSUCESSO CONSTRUTORA LTDA foi habilitada.  
A empresa CRP BONSUCESSO CONSTRUTORA LTDA, ficou classificada em primeiro lugar por ter 
apresentado o menor preço global no valor de R$ 1.874.077,06 (um milhão, oitocentos e setenta e 
quatro mil, setenta e sete reais e seis centavos). 

Itajobi, 31 de maio de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

EDITAL PROCESSO Nº 046/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 – SRP N° 029/2022

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR DESTI-
NADO AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obe-
decer às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento 
das propostas de preços será até o dia 23/06/2022 e o início da sessão 
para disputa de preços será dia 23/06/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://138.122.40.102:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:5656/compra-
sedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 31 de maio de 2022.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/06/2022. HORÁRIO: às 9h00min.Caso não encerrada até 
as 11h00 do dia 15/06/2022, a sessão de processamento do Pregão será reiniciada 
a partir das 13h00min.LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 579, Pirangi/SP.Objeto:  Registro de preços visando a eventual aquisição de 
medicamentos de A à Z, ÉTICO, SIMILAR e GENÉRICO, através do maior desconto 
sobre a tabela de preços CMED da Anvisa (mês base abril de 2021) pelo período de 
12 (doze) meses. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados na Prefeitura 
Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou pelo site: www.
pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.3755, com a Chefe do Setor de Saúde 
Lucimara C. Lombardo Sangregório. 
Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

Aviso
Encontra-se aberta na Secretaria da Justiça e Cidadania a Concorrência Pública nº 02/2022, Proces-
so SJC nº 2022/00200, objetivando a obra de construção do Fórum da Comarca de Ipaussu. A data 
da sessão pública será no dia 04/07/2022 às 09:30 horas no Pátio do Colégio, nº 184. O edital na 
íntegra, encontra-se no site www.e-negociospublicos.com.br, podendo também ser solicitado através 
do e-mail (negocios@justica.sp.gov.br) ou pessoalmente no endereço acima, das 09:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas, devendo a empresa apresentar um CD virgem.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000619-74.2017.8.26.0079 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCUS VINICIUS BACCHIEGA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) EDER LUIZ MARTINS, Brasileiro, que MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ajuizou lhes ação 
de Execução de Título Extrajudicial Alienação Fiduciária, objetivando a quantia de R$ 84.327,17 que deverá ser atualizada 
até a data do efetivo pagamento, representada pelo Contrato de Adesão à cota de grupo de consórcio de nº 83513 (grupo de 
consorcio 716,Cota 273) do qual participou, documento anexo aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o débito no valor de R$ 42.924,61, atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou 
em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento, procederá, de imediato, à PENHORA e AVALI-
AÇÃO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida. Decorridos os prazos supra, no silencio, o réu será consi-
derado revel (art. 344 CPC), caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV do art 257 do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015616-47.2012.8.26.0405. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FRANCISCO 
CARLOS PRUDENTE DA SILVA JUNIOR, CPF. 335.946.588-13, que FIEO Fundação Instituto 
de Ensino para Osasco - UNIFIEO, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento 
de R$ 12.491,57 (valor em Fev/2012), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, relativos ás mensalidades não pagas, firmado entre as partes. Estando o 
requerido em lugar ignorado, CITADO fica, para que, em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito atualizado e acrescido de honorários advocatícios de 5%, ficando isento das custas 
processuais ou, no mesmo prazo, embargue a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito, o 
título executivo judicial (Art. 701, §2º, do NCPC), nomeando-se curador especial. Será este edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Osasco, aos 05 de março de 2022. 

 
 
 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008155- 11.2019.8.26.0001. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional de Santana, Comarca de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, etc., FAZ 
SABER ao Réu JOSÉ ROBERTO SANTURIAN, brasileiro, gerente, RG. 28.346.242-5 e CPF. 
222.600.398-39, atualmente em lugar incerto e não sabido, que nos autos da Ação de 
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por MARIA VIRGINIA DE 
MESQUITA QUITO, SILVIA QUITO E SERGIO QUITO em face de JOSÉ ROBERTO 
SANTURIAN, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, apresentar contestação, na 
forma da decisão de fls. 63. Não se manifestando no prazo devido, o citando será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular andamento ao feito. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016697-51.2015.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DE LOURDES 
SOUSA CUNHA, Brasileira, CPF 716.492.121-00, que lhe foi proposta uma ação de Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, 
objetivando a retomada de 01(UM) A 200 URBAN 1.6 TURBO GAS 4P BASICO, marca 
MERCEDES-BENZ, ANO/FAB/MOD 2013/2014, cor PRATA, RENAVAM 00595912729, placa LWM-
9777, conforme Cédula de Crédito Bancário CDC nº1690144254, firmada entre as partes. 
Apreendido o bem e encontrando-se a requerida 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, a requerida será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

Summer Bay Participações S.A.
(Em Constituição)

Ata de Assembleia de Constituição de S.A. Realizada em 01/03/2022
Data/Hora/Local: Ao 01/03/2022, às 10hs, São Paulo/SP, na Rua Itapeva, 26, cj. 1.110, Bela Vista, 
CEP 01332-000, Mesa: Priscila Oliveira Franco da Costa: Presidente, Francisca da Silva Oliveira: Se-
cretária. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: 1) Constituído o projeto do Estatuto Social da Summer Bay Participações S.A. 
2) De acordo com o Anexo II - Boletim de Subscrição, que fica fazendo parte integrante desta ata, o 
capital social inicial da sociedade será de R$ 1.000,00, divididos em 1.000 ações ordinárias nomina-
tivas, da mesma classe e sem valor nominal, as quais foram totalmente subscritas pelos acionistas 
subscritores qualificados, sendo imediatamente integralizado 10% do capital nos termos do art. 80, 
inc. II da Lei das S.A., conforme se verificou por meio do comprovante de depósito bancário efetuado 
no Banco do Brasil, no valor de R$ 100,00. 3) Terminada a leitura do projeto do Estatuto Social, foi 
o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, sem ressalvas, esclarecendo a Presidente, por 
consequência, que tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, estava definitivamente cons-
tituída, para todos os fins de direito, a S.A., que girará sob a denominação social de Summer Bay 
Participações S.A.; 4) Eleitos para ocuparem os cargos de Diretores da Sociedade:  Priscila Oli-
veira Franco da Costa, RG 35.562.205-1, CPF/MF 318.583.608-11, Diretora Presidente; Francisca 
da Silva Oliveira, RG 13.943.191-3, CPF/MF  290.246.078-33, Diretora Sem Designação Específica. 
Ambas com mandato de 3 anos, iniciando-se a posse na presente data e com término em 24/09/2022, 
podendo ser reeleitos, nos termos do Estatuto Social da Sociedade. Ficou estabelecido que o valor dos 
honorários dos Diretores eleitos será fixado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na 
sede da Sociedade. Declarações: Os Diretores eleitos declararam, para os devidos fins, nos termos do 
disposto no art. 147, §1º, da Lei  6.404/76, que não estão incursos em qualquer crime que os impeça 
de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. Ata que, após lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. Priscila Oliveira Franco da Costa: Presidente, Francisca da Silva Oliveira: Se-
cretária. Visto do Advogado: Daniel Moises Franco Pereira da Costa - OAB/SP 240017. SP, 01/03/2022. 
JUCESP/NIRE S.A. nº 3530059015-5 em 04/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.  

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 8053/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 01 a 13 de junho de 2022, das 8:00 às 
17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 
nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone 
(0xx14) 3103-777, ramal 3606 ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 026/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 8053/2022 - FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, BOMBA CENTRÍFUGA, PATCH 
PERICÁRDIO BOVINO, ETC., COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E EM 
REGIME DE CONSIGNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DA FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL 
BAURU PELO PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em 
conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 
14 de junho de 2022, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização 
do Pregão Eletrônico nº 069/2022; Processo licitatório nº 109/2022. TIPO: 
MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER 
PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS 
FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo 
I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 14/06/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/06/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA:31/05/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais cirúrgicos para uso veterinário, para 
serem utilizados no Canil da Guarda Civil de Indaiatuba e C.R.A. – Centro de Reabilitação 
Animal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo 
de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15(quinze) dias, conforme as 
descrições constantes no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. 
Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro Marcos Roberto 
Monaro, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. 
Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas 
do dia 13 de junho de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9087 
/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 31 DE MAIO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022 - EDITAL Nº 103/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de uniformes e fardamentos para utilização na Guarda Civil de 
Indaiatuba, sendo contrato de 12 (doze) meses para o Lote 3 e entrega única 
no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, conforme as descrições constantes no 
Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do 
“site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão 
ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de 
reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto 
Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 
14 de junho de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / 
(19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 31 DE MAIO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022 - EDITAL Nº 104/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para 
adaptação e reforma de próprio público, para o novo Teatro Municipal, sito à Av. 
Visconde de Indaiatuba, 1250 - Jardim Santiago - Indaiatuba/SP, conforme projetos, 
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem 
parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através 
do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes, deverão 
ser entregues no Departamento de Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba SP, até às 09:00 horas do dia 04 
de julho de 2022, sendo que a abertura será na sala do Departamento de Licitações, 
localizada à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 Jardim Esplanada II, Indaiatuba/ 
SP. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 31 DE MAIO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - EDITAL Nº 0107/2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS CARLOS HENRIQUE DA SILVA CRUZ E SÉRGIO 
DA SILVA SOBRAL, COM O PRAZO DE 30 DIAS.  PROCESSO Nº 0000764-52.2021.8.26.0615 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara, do Foro de Tanabi, Estado de São Paulo, Dr(a). TIAGO 
OCTAVIANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS HENRIQUE DA SILVA CRUZ, CPF 
387.585.388-10 e a SÉRGIO DA SILVA SOBRAL, CPF 301.827.437-12, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença acima mencionada, movida por Porto Seguro Com-
panhia de Seguros Gerais, CNPJ 61.198.164/0001-60 contra Vossas Senhorias, em razão do 
título judicial obtido nos autos da ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Feito nº 1000250-
87.2018.8.26.0615. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2o, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO deles por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia 
de R$ 14.721,03 (Quatorze mil, setecentos e vinte e um reais e três centavos), atualizada até 
16/06/2021, devidamente atualizada, juntando nos autos o comprovante de pagamento. Pago o 
débito voluntariamente no prazo de 15 dias, não haverá condenação na verba honorária. Caso 
contrário, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários de advogado de outros 10% (artigo 
523, §1o do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tanabi, aos 12 de janeiro de 2022.

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

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005116-04.2021.
valor total: R$ 28,00




              
                  

   
  
  K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005706-14.2021.
valor total: R$ 28,00





               
  
               
 
   

                K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003908-95.2017.
valor total: R$ 28,00




                
                
                 
                   

   

            K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1131283-96.2018.
valor total:  R$ 42,00


                  



   






    K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007342-57.2019.
valor total: R$ 28,00



               




  K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006242-77.2021.
valor total: R$ 28,00

             



   
                     
           K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1037834-16.2020.
valor total:  R$ 42,00


 

      
                  
         
  

     




      K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013255-67.2021.
valor total: R$ 28,00



                  






              K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0112193-66.2011.
valor total:  R$ 42,00





             

             
 


  
             K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003208-38.2017.
valor total: R$ 28,00




             
  
                   

   

   K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005423-73.2021.
valor total:  R$ 42,00





                

               

 
                

   K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022847-38.2020.
valor total: R$ 28,00





       

                



              K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
6 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026759-92.2017.
valor total: R$ 84,00





 


              
    
   
                
  
   

 



                
     
                 
 
 
     


  


                 
 

   K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009576-57.2015.
valor total:  R$ 42,00


   
           



  
    

                  

                 

               K-31/05e01/06

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

31/05 e 01/06
7 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001483-34.2020.
valor total: R$ 98,00


 
 
               
              
    
                  
 

    
             

 
             


  

             
                 
             
    
                


                 
  

                 
                 
 

  
   
                 
        K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008994-92.2007.
valor total: R$ 28,00



                  






   
    K-31/05e01/06

8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1021681-34.2021.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a BLAZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, CNPJ 26.764.533/0001-33, na pessoa de 
seus representantes legais, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível (Defeito, 
nulidade ou anulação), por parte de Vitor Hermes Andrade de Sá, objetivando a devolução do 
veículo Land Rover Discovery 4 ou indenização pela venda do mesmo. 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 (quinze) dias fluídos após o decurso do prazo do presente 
edital, contestem a ação ou apresentem 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 Bernardo do 
Campo-SP. 

1ª Vara, do Foro de Bertioga –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000497-73.2017.8.26.0075 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Bertioga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Josiete Sales de Lima, CPF 270.045.438-38, que lhe foi proposta uma ação de Tutela 
Antecipada Antecedente por parte de Nois Antonia de Freitas Cacciacarro e outros. 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 cidade de Bertioga-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1023088-62.2020.8.26.0224 O(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)Allegria Incorporadora e Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda.CNPJ 10.886.888/0001-65, que nos 
autos de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL,movida por Amauri Cherubim e Maria Fátima da Silva Cherubim,expede-se o presen-
te edital para o notificado absterse e cessar imediatamente de ofertar comercialização, exposição a terceiros e venda da 
unidade 75 e vaga de garagem 56 do edifico Florenza, visto já terem sido transacionado, sendo os Notificantes legítimos 
possuidores do imóvel. Deferida e realizada a notificação ou interpelação ou autos serão entregues ao requerente (art. 
729 - CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro não aleguem ignorância Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos                    [1,2] 

 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0003210-81.2022.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) GUIA NACIONAL EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 08.233.457/0001-58,CEP 00000-000, que lhe foi 
proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Sergio Ricardo da Silva. Assim, encontrando-se 
o executado em lugar incerto e não sabido, de acordo com a sentença proferida nos autos supramencionados, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por EDITAL para, no prazo de 15 dias, decorrido prazo do edital, efetuar o 
pagamento da importância de R$ 22.203,88 (vinte e dois mil e duzentos e três reais e noventa e nove 
centavos)(março/2022), devidamente corrigido e acrescido de custas até a data do efetivo depósito, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, conforme Livro I, Título II, Capítulo III, art.523, §1º do Código de 
Processo Civil ou no mesmo prazo, sem nova intimação, ofereça impugnação. Na inércia será nomeado 
curador especial para representa-los. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2022. J-31 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009052-86.2017.8.26.0590 
O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIANA TITO PALMA e ANDRÉ TITO PALMA (qualificações desconhecidas) que, 
CONDOMÍNIO EDIFICIO BRISTOL, ajuizou ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL visando o valor de 
R$6.857,14 (agosto/2017). E, para que chegue ao conhecimento dos SUPRACITADOS, expediu-se o presente edital, para 
que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito, comprovando o depósito 
de 30% do valor, inclusive custas e honorários, podendo requererem o restante em 6 parcelas com correção monetária e 
juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir após os 30 dias supra, sob pena de penhora de bens. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, com nomeações de curadores. Será o presente edital, por extrato 
afixado e publicado na forma da Lei. São Vicente/SP, 03 de Dezembro de 2021. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Vicente, aos 20 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024724-33.2021.8.26.0002. 
O MMº JUÍZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL, DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO, ESTADO DE SÃO PAULO, DR. 
ALEXANDRE BUCCI, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a FRANCISCO BARBOZA DE ALMEIDA SILVA, CPF: 116.062.888-
22, GABRIELLI RESENDE SILVA, CPF: 421.126.228-97 e EDILSON ALVES DE BRITO, CPF: 128.089.828-36, que INOXPLASMA 
COMÉRCIO DE METAIS LTDA ajuizou incidente de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da executada TUFF 
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CNPJ: 21.466.371/0001-33, decorrente da ação de Execução de Título Extrajudicial visando o 
valor de R$8.073,34 (dezembro/2015), integrando os mesmos no polo passivo da presente ação. Estando os SUPRACITADOS em 
lugares desconhecidos, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis (art.135 do CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curadores especiais em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. São Paulo, 24 de Maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0080017-53.2019.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE POYARES 
MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos sócios da empresa executada nos autos do Cumprimento de Sentença 
(nº 0016286-83.2019.8.26.0100), MRS CONSTRUTORA DO SUL FLUMINENSE LTDA., CNPJ 06.246.324/0001-90, quais 
sejam, CARLOS ANTONIO DA SILVA, CPF 678.816.297-20 e ANA MARIA DA SILVA, CPF 054.502.917-10, que lhes foi 
proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de ARFRIO S/A ARMAZÉNS 
GERAIS FRIGORÍFICOS. 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 cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011629-18.2017.8.26.0564. 
O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. GUSTAVO DALL'OLIO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA, CPF n. 631.557.108-53, que, nos autos da ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 1011629-18.2017.8.26.0564 requerida por INOXPLASMA COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA., foi bloqueado/penhorado o valor de R$ 984,19 junto ao banco Bradesco em março/2022, tudo de acordo com a r. decisão às 
fls. 376 dos autos: “Exitosa, parcialmente, a constrição de dinheiro (SISBAJUD), incumbirá, querendo, ao executado- representado 
nos autos por advogado - comprovar que (i) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) ainda remanesce 
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 
penhora, promovendo-se, incontinenti, a transferência do montante para conta vinculada ao juízo da execução”. Estando o executado 
em lugar desconhecido, foi deferida INTIMAÇÃO POR EDITAL, para que em 05 dias, após os 20 supra, apresente impugnação. 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 26 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1003956-38.2022.8.26.0292 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). SAMIR DANCUART OMAR, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER A(O) ESPÓLIO DE AURORA FERREIRA, brasileira, solteira, filha de Antônio Ferreira e Roza Maria Ferreira 
(falecidos), portadora da Cédula de Identidade nº 743.280, e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que GUIDO MOREIRA DE OLIVEIRA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
usucapir o veículo da marca: Volkswagen, modelo: Fusca 1500, cor Azul, ano: 1972, placa nº CXY 0694, chassi: BS224243, 
RENAVAM 00433562137, da cidade de Barueri/SP, devidamente licenciado na cidade de Origem, e para que chegue ao 
conhecimento do supracitado e para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. 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 Jacareí, aos 20 de maio de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008824-43.2018.8.26.0084. 
O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional - Vila Mimosa da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. 
DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA, na forma da lei, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que nos autos do processo n.º 1008824-43.2018.8.26.0084 (Execução de Título Extrajudicial), em que é ré 
JACQUELINE FERNANDA AMANCIO DE ALMEIDA, CNPJ n.º 4.870.995/0001-00, cujo representante comercial é JACQUELINE 
FERNANDA AMANCIO DE ALMEIDA, brasileira, CPF/MF 463.340.908-52, requer o pagamento de título executivo extrajudicial no 
valor de R$105.937,17(cento e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), atualizado até a 12/04/2022. Tentou-
se localizar a ré nos endereços: Rua Laercio de Oliveira, 615, Jardim Pucamp - CEP 13053-273, Campinas-SP, CEP 05767-350; Rua 
José Sab, 388, C, Jardim Mirian, Vinhedo-SP, CEP 13280-000; Rua Vinte, 543, Casa A, Jardim Capituba II, Campinas-SP, CEP 
13053-000. Como esteja a ré em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, nestas condições foi deferida a 
citação pelo presente Edital, de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, e intimá-la a 
se manifestar acerca do bloqueio parcial de valores no total de R$ 2.119,09. 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 o bloqueio impugnado, a ré será considerada 
revel, caso em que a parte exequente incorrerá em pleno direito de levantamento dos valores. Será o presente Edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo aos 12 de abril de 2022. 
 
 
 
 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

BANKOK SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 36.729.429/0001-61  - NIRE 35.300.550.986

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022.
Data, Hora, Local: 29.04.2022, às 14h30, em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação 
por meio da plataforma “Zoom”, com o link de acesso enviado através de correio eletrônico: https://us06web.zoom.
us/j/81107925236, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 
Convocação: Edital publicado na Gazeta de São Paulo, nos formatos digital e impresso dos dias 14, 18 e 19.04.2022. 
Demonstrações Contábeis: Publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 
conforme Portaria ME Nº 12.071, de 7.10.2021. Presença: maioria dos acionistas. Mesa: Presidente: Marcelo 
Cereser; Secretária: Maria da Glória Martinasso Prandini. Deliberações Aprovadas: a) O Sr. Presidente tomou a 
palavra e franqueou ao Sr. Alexandre Cacozzi, para que apresentasse os resultados da Companhia. As contas e as 
demonstrações contábeis da Companhia do exercício de 2021; b) a seguinte destinação do resultado: a) R$32.375,89 
referente a 5% de constituição da Reserva legal, conforme inciso I, § 1º, do Artigo 13º do Estatuto Social; b) 
R$6.151,42 referente a 1% de pagamento de dividendo mínimo obrigatório, conforme inciso II, § 1º, do Artigo 13º 
e § Único, do Artigo 14º do Estatuto Social; e c) R$608.990,44 transferido para retenção de lucros conforme § 2º, do 
Artigo 13º do Estatuto Social; c) A proposta da Administração sobre a remuneração global dos administradores, para 
o período de 2022, cujo valor sugerido é de R$144.000,00. Conforme § 2º, do Artigo 6º, do Estatuto Social; d) O 
estudo/início do mercado de atuação no ramo específi co de empréstimos de consignados. Encerramento: Jundiaí, 
29.04.2022. Acionistas: Maria Teresa Martinasso Prandini; Marcelo Martinasso Prandini; Por HGGR Participações 
Societárias Ltda.: Humberto Cereser; Marcelo Cereser; Wagner Cereser; Gésica Cereser; Maria da Glória Martinasso 
Prandini. Marcelo Cereser - Presidente, Maria da Glória Martinasso Prandini - Secretária. JUCESP nº 
241.207/22-8 em 12.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 
OBJETO: Contratação das obras de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado à 
quente, em aproximadamente 9.200,70 m² de área nas Ruas Antônio Fávero, Jorge Lutfala Calef, 
José Florêncio Pereira, Alípio Bertotti, José Vicente Arantes, Roberto Mazinador, Antônio Zagati e 
João Maldonado Paiva - Jardim Aparecida, nesta cidade de Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 
21/06/2022, às 9h. O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br. Maio-
res informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas licitações. 
Pederneiras, 31 de maio de 2022.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 
OBJETO: Contratação das obras de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado à 
quente, em aproximadamente 4.556,68 m² de área nas Ruas Hilário Maturana e Ernesto Fávero e 
implantação de galeria de águas pluviais na Rua Hilário Maturana - Jardim Aparecida, nesta cidade 
de Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 21/06/2022, às 14h. O Edital completo encontra-se disponível 
no site www.pederneiras.sp.gov.br. Maiores informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-
9576, com o responsável pelas licitações. Pederneiras, 31 de maio de 2022.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - Processo: 110/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
NECESSÁRIA PARA O TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, SITO A RUA JOSÉ MATHIAS 
DA ROCHA, S/Nº, JARDIM SILVA, ITAJOBI – SP, CONFORME MEOMORIAL DESCRITIVO, PLANI-
LHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E DE-
MAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROCESSO Nº 4588/2013, FIR-
MADO COM O GOVERNO DO ESTADO, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Itajobi torna público o resultado do julgamento 
da habilitação e da classificação do certame licitatório. Feito o julgamento a Comissão de Licitações 
chegou ao seguinte resultado: A empresa CRP BONSUCESSO CONSTRUTORA LTDA foi habilitada.  
A empresa CRP BONSUCESSO CONSTRUTORA LTDA, ficou classificada em primeiro lugar por ter 
apresentado o menor preço global no valor de R$ 1.874.077,06 (um milhão, oitocentos e setenta e 
quatro mil, setenta e sete reais e seis centavos). 

Itajobi, 31 de maio de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

EDITAL PROCESSO Nº 046/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 – SRP N° 029/2022

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR DESTI-
NADO AO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obe-
decer às especifi cações do instrumento convocatório. O recebimento 
das propostas de preços será até o dia 23/06/2022 e o início da sessão 
para disputa de preços será dia 23/06/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e 
http://138.122.40.102:5656/comprasedital/. 
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:5656/compra-
sedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário ofi cial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.  

Maracaí – SP, em 31 de maio de 2022.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 78/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/06/2022. HORÁRIO: às 9h00min.Caso não encerrada até 
as 11h00 do dia 15/06/2022, a sessão de processamento do Pregão será reiniciada 
a partir das 13h00min.LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 579, Pirangi/SP.Objeto:  Registro de preços visando a eventual aquisição de 
medicamentos de A à Z, ÉTICO, SIMILAR e GENÉRICO, através do maior desconto 
sobre a tabela de preços CMED da Anvisa (mês base abril de 2021) pelo período de 
12 (doze) meses. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados na Prefeitura 
Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua Marechal Floriano Peixoto, 
nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou pelo site: www.
pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.3755, com a Chefe do Setor de Saúde 
Lucimara C. Lombardo Sangregório. 
Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

Aviso
Encontra-se aberta na Secretaria da Justiça e Cidadania a Concorrência Pública nº 02/2022, Proces-
so SJC nº 2022/00200, objetivando a obra de construção do Fórum da Comarca de Ipaussu. A data 
da sessão pública será no dia 04/07/2022 às 09:30 horas no Pátio do Colégio, nº 184. O edital na 
íntegra, encontra-se no site www.e-negociospublicos.com.br, podendo também ser solicitado através 
do e-mail (negocios@justica.sp.gov.br) ou pessoalmente no endereço acima, das 09:00 às 12:00 e 
das 13:00 às 17:00 horas, devendo a empresa apresentar um CD virgem.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1000619-74.2017.8.26.0079 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de Botucatu, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCUS VINICIUS BACCHIEGA, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) EDER LUIZ MARTINS, Brasileiro, que MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ajuizou lhes ação 
de Execução de Título Extrajudicial Alienação Fiduciária, objetivando a quantia de R$ 84.327,17 que deverá ser atualizada 
até a data do efetivo pagamento, representada pelo Contrato de Adesão à cota de grupo de consórcio de nº 83513 (grupo de 
consorcio 716,Cota 273) do qual participou, documento anexo aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o débito no valor de R$ 42.924,61, atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou 
em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Não efetuado o pagamento, procederá, de imediato, à PENHORA e AVALI-
AÇÃO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida. Decorridos os prazos supra, no silencio, o réu será consi-
derado revel (art. 344 CPC), caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia (inc. IV do art 257 do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015616-47.2012.8.26.0405. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). 
DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FRANCISCO 
CARLOS PRUDENTE DA SILVA JUNIOR, CPF. 335.946.588-13, que FIEO Fundação Instituto 
de Ensino para Osasco - UNIFIEO, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento 
de R$ 12.491,57 (valor em Fev/2012), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, relativos ás mensalidades não pagas, firmado entre as partes. Estando o 
requerido em lugar ignorado, CITADO fica, para que, em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o 
débito atualizado e acrescido de honorários advocatícios de 5%, ficando isento das custas 
processuais ou, no mesmo prazo, embargue a ação, sob pena de constituir-se de pleno direito, o 
título executivo judicial (Art. 701, §2º, do NCPC), nomeando-se curador especial. Será este edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Osasco, aos 05 de março de 2022. 

 
 
 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008155- 11.2019.8.26.0001. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional de Santana, Comarca de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira, na forma da Lei, etc., FAZ 
SABER ao Réu JOSÉ ROBERTO SANTURIAN, brasileiro, gerente, RG. 28.346.242-5 e CPF. 
222.600.398-39, atualmente em lugar incerto e não sabido, que nos autos da Ação de 
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por MARIA VIRGINIA DE 
MESQUITA QUITO, SILVIA QUITO E SERGIO QUITO em face de JOSÉ ROBERTO 
SANTURIAN, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, apresentar contestação, na 
forma da decisão de fls. 63. Não se manifestando no prazo devido, o citando será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular andamento ao feito. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016697-51.2015.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DE LOURDES 
SOUSA CUNHA, Brasileira, CPF 716.492.121-00, que lhe foi proposta uma ação de Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, 
objetivando a retomada de 01(UM) A 200 URBAN 1.6 TURBO GAS 4P BASICO, marca 
MERCEDES-BENZ, ANO/FAB/MOD 2013/2014, cor PRATA, RENAVAM 00595912729, placa LWM-
9777, conforme Cédula de Crédito Bancário CDC nº1690144254, firmada entre as partes. 
Apreendido o bem e encontrando-se a requerida 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, a requerida será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 
 

Summer Bay Participações S.A.
(Em Constituição)

Ata de Assembleia de Constituição de S.A. Realizada em 01/03/2022
Data/Hora/Local: Ao 01/03/2022, às 10hs, São Paulo/SP, na Rua Itapeva, 26, cj. 1.110, Bela Vista, 
CEP 01332-000, Mesa: Priscila Oliveira Franco da Costa: Presidente, Francisca da Silva Oliveira: Se-
cretária. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: 1) Constituído o projeto do Estatuto Social da Summer Bay Participações S.A. 
2) De acordo com o Anexo II - Boletim de Subscrição, que fica fazendo parte integrante desta ata, o 
capital social inicial da sociedade será de R$ 1.000,00, divididos em 1.000 ações ordinárias nomina-
tivas, da mesma classe e sem valor nominal, as quais foram totalmente subscritas pelos acionistas 
subscritores qualificados, sendo imediatamente integralizado 10% do capital nos termos do art. 80, 
inc. II da Lei das S.A., conforme se verificou por meio do comprovante de depósito bancário efetuado 
no Banco do Brasil, no valor de R$ 100,00. 3) Terminada a leitura do projeto do Estatuto Social, foi 
o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, sem ressalvas, esclarecendo a Presidente, por 
consequência, que tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, estava definitivamente cons-
tituída, para todos os fins de direito, a S.A., que girará sob a denominação social de Summer Bay 
Participações S.A.; 4) Eleitos para ocuparem os cargos de Diretores da Sociedade:  Priscila Oli-
veira Franco da Costa, RG 35.562.205-1, CPF/MF 318.583.608-11, Diretora Presidente; Francisca 
da Silva Oliveira, RG 13.943.191-3, CPF/MF  290.246.078-33, Diretora Sem Designação Específica. 
Ambas com mandato de 3 anos, iniciando-se a posse na presente data e com término em 24/09/2022, 
podendo ser reeleitos, nos termos do Estatuto Social da Sociedade. Ficou estabelecido que o valor dos 
honorários dos Diretores eleitos será fixado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na 
sede da Sociedade. Declarações: Os Diretores eleitos declararam, para os devidos fins, nos termos do 
disposto no art. 147, §1º, da Lei  6.404/76, que não estão incursos em qualquer crime que os impeça 
de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais. Ata que, após lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. Priscila Oliveira Franco da Costa: Presidente, Francisca da Silva Oliveira: Se-
cretária. Visto do Advogado: Daniel Moises Franco Pereira da Costa - OAB/SP 240017. SP, 01/03/2022. 
JUCESP/NIRE S.A. nº 3530059015-5 em 04/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.  

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 - FAMESP/BAURU
REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022 - FAMESP/BAURU

PROCESSO Nº 8053/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 01 a 13 de junho de 2022, das 8:00 às 
17:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos da Fundação para o Desenvolvimento 
Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU, localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 
nº 1-100, Jardim Santos Dumont, Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone 
(0xx14) 3103-777, ramal 3606 ou 3356, site www.compraeletronica.famesp.org.br o 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022-FAMESP/BAURU, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 026/2022 - FAMESP/BAURU, PROCESSO Nº 8053/2022 - FAMESP/
BAURU, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, BOMBA CENTRÍFUGA, PATCH 
PERICÁRDIO BOVINO, ETC., COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E EM 
REGIME DE CONSIGNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DA FAMESP: HOSPITAL DE BASE DE BAURU E HOSPITAL ESTADUAL 
BAURU PELO PERÍODO DE 12 MESES, do tipo menor preço por lote ofertado, em 
conformidade com o disposto no Anexo II. A abertura da sessão pública será no dia 
14 de junho de 2022, com início às 09:15 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização 
do Pregão Eletrônico nº 069/2022; Processo licitatório nº 109/2022. TIPO: 
MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER 
PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AS 
FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo 
I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 14/06/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/06/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA:31/05/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de medicamentos e materiais cirúrgicos para uso veterinário, para 
serem utilizados no Canil da Guarda Civil de Indaiatuba e C.R.A. – Centro de Reabilitação 
Animal, através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo 
de 12(doze) meses, com prazo de cada entrega em até 15(quinze) dias, conforme as 
descrições constantes no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível 
gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. 
Os envelopes deverão ser entregues, diretamente ao Pregoeiro Marcos Roberto 
Monaro, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. 
Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas 
do dia 13 de junho de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9087 
/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 31 DE MAIO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022 - EDITAL Nº 103/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de uniformes e fardamentos para utilização na Guarda Civil de 
Indaiatuba, sendo contrato de 12 (doze) meses para o Lote 3 e entrega única 
no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, conforme as descrições constantes no 
Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do 
“site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão 
ser entregues, diretamente à Pregoeira Regiane Freitas de Abreu, na sala de 
reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto 
Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 
14 de junho de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9202 / 
(19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 31 DE MAIO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022 - EDITAL Nº 104/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras para 
adaptação e reforma de próprio público, para o novo Teatro Municipal, sito à Av. 
Visconde de Indaiatuba, 1250 - Jardim Santiago - Indaiatuba/SP, conforme projetos, 
memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem 
parte integrante do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através 
do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes, deverão 
ser entregues no Departamento de Protocolo, localizado à Av. Engº Fábio Roberto 
Barnabé, 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba SP, até às 09:00 horas do dia 04 
de julho de 2022, sendo que a abertura será na sala do Departamento de Licitações, 
localizada à Av. Engº Fábio Roberto Barnabé, 2.800 Jardim Esplanada II, Indaiatuba/ 
SP. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9085 / 3834-9087.

INDAIATUBA, 31 DE MAIO DE 2022
NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - EDITAL Nº 0107/2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS CARLOS HENRIQUE DA SILVA CRUZ E SÉRGIO 
DA SILVA SOBRAL, COM O PRAZO DE 30 DIAS.  PROCESSO Nº 0000764-52.2021.8.26.0615 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1a Vara, do Foro de Tanabi, Estado de São Paulo, Dr(a). TIAGO 
OCTAVIANI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CARLOS HENRIQUE DA SILVA CRUZ, CPF 
387.585.388-10 e a SÉRGIO DA SILVA SOBRAL, CPF 301.827.437-12, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença acima mencionada, movida por Porto Seguro Com-
panhia de Seguros Gerais, CNPJ 61.198.164/0001-60 contra Vossas Senhorias, em razão do 
título judicial obtido nos autos da ação Regressiva de Ressarcimento de Danos - Feito nº 1000250-
87.2018.8.26.0615. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2o, IV do CPC, foi determinada a INTIMAÇÃO deles por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem a quantia 
de R$ 14.721,03 (Quatorze mil, setecentos e vinte e um reais e três centavos), atualizada até 
16/06/2021, devidamente atualizada, juntando nos autos o comprovante de pagamento. Pago o 
débito voluntariamente no prazo de 15 dias, não haverá condenação na verba honorária. Caso 
contrário, o débito será acrescido de multa de 10% e honorários de advogado de outros 10% (artigo 
523, §1o do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tanabi, aos 12 de janeiro de 2022.

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

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005116-04.2021.
valor total: R$ 28,00




              
                  

   
  
  K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005706-14.2021.
valor total: R$ 28,00





               
  
               
 
   

                K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003908-95.2017.
valor total: R$ 28,00




                
                
                 
                   

   

            K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1131283-96.2018.
valor total:  R$ 42,00


                  



   






    K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007342-57.2019.
valor total: R$ 28,00



               




  K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006242-77.2021.
valor total: R$ 28,00

             



   
                     
           K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1037834-16.2020.
valor total:  R$ 42,00


 

      
                  
         
  

     




      K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013255-67.2021.
valor total: R$ 28,00



                  






              K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0112193-66.2011.
valor total:  R$ 42,00





             

             
 


  
             K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003208-38.2017.
valor total: R$ 28,00




             
  
                   

   

   K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005423-73.2021.
valor total:  R$ 42,00





                

               

 
                

   K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022847-38.2020.
valor total: R$ 28,00





       

                



              K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
6 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026759-92.2017.
valor total: R$ 84,00





 


              
    
   
                
  
   

 



                
     
                 
 
 
     


  


                 
 

   K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1009576-57.2015.
valor total:  R$ 42,00


   
           



  
    

                  

                 

               K-31/05e01/06

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

31/05 e 01/06
7 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001483-34.2020.
valor total: R$ 98,00


 
 
               
              
    
                  
 

    
             

 
             


  

             
                 
             
    
                


                 
  

                 
                 
 

  
   
                 
        K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008994-92.2007.
valor total: R$ 28,00



                  






   
    K-31/05e01/06

8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 
DIAS. PROCESSO Nº 1021681-34.2021.8.26.0564 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a BLAZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, CNPJ 26.764.533/0001-33, na pessoa de 
seus representantes legais, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível (Defeito, 
nulidade ou anulação), por parte de Vitor Hermes Andrade de Sá, objetivando a devolução do 
veículo Land Rover Discovery 4 ou indenização pela venda do mesmo. 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 (quinze) dias fluídos após o decurso do prazo do presente 
edital, contestem a ação ou apresentem 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 Bernardo do 
Campo-SP. 

1ª Vara, do Foro de Bertioga –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000497-73.2017.8.26.0075 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Bertioga, Estado de 
São Paulo, Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Josiete Sales de Lima, CPF 270.045.438-38, que lhe foi proposta uma ação de Tutela 
Antecipada Antecedente por parte de Nois Antonia de Freitas Cacciacarro e outros. 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 cidade de Bertioga-SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1023088-62.2020.8.26.0224 O(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)Allegria Incorporadora e Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda.CNPJ 10.886.888/0001-65, que nos 
autos de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL,movida por Amauri Cherubim e Maria Fátima da Silva Cherubim,expede-se o presen-
te edital para o notificado absterse e cessar imediatamente de ofertar comercialização, exposição a terceiros e venda da 
unidade 75 e vaga de garagem 56 do edifico Florenza, visto já terem sido transacionado, sendo os Notificantes legítimos 
possuidores do imóvel. Deferida e realizada a notificação ou interpelação ou autos serão entregues ao requerente (art. 
729 - CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro não aleguem ignorância Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos                    [1,2] 

 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0003210-81.2022.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Débora Thaís de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) GUIA NACIONAL EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 08.233.457/0001-58,CEP 00000-000, que lhe foi 
proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Sergio Ricardo da Silva. Assim, encontrando-se 
o executado em lugar incerto e não sabido, de acordo com a sentença proferida nos autos supramencionados, 
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por EDITAL para, no prazo de 15 dias, decorrido prazo do edital, efetuar o 
pagamento da importância de R$ 22.203,88 (vinte e dois mil e duzentos e três reais e noventa e nove 
centavos)(março/2022), devidamente corrigido e acrescido de custas até a data do efetivo depósito, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, conforme Livro I, Título II, Capítulo III, art.523, §1º do Código de 
Processo Civil ou no mesmo prazo, sem nova intimação, ofereça impugnação. Na inércia será nomeado 
curador especial para representa-los. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2022. J-31 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009052-86.2017.8.26.0590 
O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr. Otávio Augusto Teixeira Santos, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIANA TITO PALMA e ANDRÉ TITO PALMA (qualificações desconhecidas) que, 
CONDOMÍNIO EDIFICIO BRISTOL, ajuizou ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL visando o valor de 
R$6.857,14 (agosto/2017). E, para que chegue ao conhecimento dos SUPRACITADOS, expediu-se o presente edital, para 
que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito, comprovando o depósito 
de 30% do valor, inclusive custas e honorários, podendo requererem o restante em 6 parcelas com correção monetária e 
juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir após os 30 dias supra, sob pena de penhora de bens. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, com nomeações de curadores. Será o presente edital, por extrato 
afixado e publicado na forma da Lei. São Vicente/SP, 03 de Dezembro de 2021. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Vicente, aos 20 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024724-33.2021.8.26.0002. 
O MMº JUÍZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL, DO FORO REGIONAL II – SANTO AMARO, ESTADO DE SÃO PAULO, DR. 
ALEXANDRE BUCCI, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a FRANCISCO BARBOZA DE ALMEIDA SILVA, CPF: 116.062.888-
22, GABRIELLI RESENDE SILVA, CPF: 421.126.228-97 e EDILSON ALVES DE BRITO, CPF: 128.089.828-36, que INOXPLASMA 
COMÉRCIO DE METAIS LTDA ajuizou incidente de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da executada TUFF 
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, CNPJ: 21.466.371/0001-33, decorrente da ação de Execução de Título Extrajudicial visando o 
valor de R$8.073,34 (dezembro/2015), integrando os mesmos no polo passivo da presente ação. Estando os SUPRACITADOS em 
lugares desconhecidos, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir após o prazo supra, se manifestem e requeiram as 
provas cabíveis (art.135 do CPC), sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curadores especiais em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. São Paulo, 24 de Maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0080017-53.2019.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE POYARES 
MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos sócios da empresa executada nos autos do Cumprimento de Sentença 
(nº 0016286-83.2019.8.26.0100), MRS CONSTRUTORA DO SUL FLUMINENSE LTDA., CNPJ 06.246.324/0001-90, quais 
sejam, CARLOS ANTONIO DA SILVA, CPF 678.816.297-20 e ANA MARIA DA SILVA, CPF 054.502.917-10, que lhes foi 
proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de ARFRIO S/A ARMAZÉNS 
GERAIS FRIGORÍFICOS. 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 cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011629-18.2017.8.26.0564. 
O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. GUSTAVO DALL'OLIO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA, CPF n. 631.557.108-53, que, nos autos da ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 1011629-18.2017.8.26.0564 requerida por INOXPLASMA COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA., foi bloqueado/penhorado o valor de R$ 984,19 junto ao banco Bradesco em março/2022, tudo de acordo com a r. decisão às 
fls. 376 dos autos: “Exitosa, parcialmente, a constrição de dinheiro (SISBAJUD), incumbirá, querendo, ao executado- representado 
nos autos por advogado - comprovar que (i) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) ainda remanesce 
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não havendo manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 
penhora, promovendo-se, incontinenti, a transferência do montante para conta vinculada ao juízo da execução”. Estando o executado 
em lugar desconhecido, foi deferida INTIMAÇÃO POR EDITAL, para que em 05 dias, após os 20 supra, apresente impugnação. 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 26 de maio de 2022. 

EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº1003956-38.2022.8.26.0292 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). SAMIR DANCUART OMAR, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER A(O) ESPÓLIO DE AURORA FERREIRA, brasileira, solteira, filha de Antônio Ferreira e Roza Maria Ferreira 
(falecidos), portadora da Cédula de Identidade nº 743.280, e aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que GUIDO MOREIRA DE OLIVEIRA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando 
usucapir o veículo da marca: Volkswagen, modelo: Fusca 1500, cor Azul, ano: 1972, placa nº CXY 0694, chassi: BS224243, 
RENAVAM 00433562137, da cidade de Barueri/SP, devidamente licenciado na cidade de Origem, e para que chegue ao 
conhecimento do supracitado e para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Estando em termos, expede-
se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. 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 Jacareí, aos 20 de maio de 2022. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008824-43.2018.8.26.0084. 
O Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional - Vila Mimosa da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. 
DANIEL OVALLE DA SILVA SOUZA, na forma da lei, FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que nos autos do processo n.º 1008824-43.2018.8.26.0084 (Execução de Título Extrajudicial), em que é ré 
JACQUELINE FERNANDA AMANCIO DE ALMEIDA, CNPJ n.º 4.870.995/0001-00, cujo representante comercial é JACQUELINE 
FERNANDA AMANCIO DE ALMEIDA, brasileira, CPF/MF 463.340.908-52, requer o pagamento de título executivo extrajudicial no 
valor de R$105.937,17(cento e cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), atualizado até a 12/04/2022. Tentou-
se localizar a ré nos endereços: Rua Laercio de Oliveira, 615, Jardim Pucamp - CEP 13053-273, Campinas-SP, CEP 05767-350; Rua 
José Sab, 388, C, Jardim Mirian, Vinhedo-SP, CEP 13280-000; Rua Vinte, 543, Casa A, Jardim Capituba II, Campinas-SP, CEP 
13053-000. Como esteja a ré em lugar incerto e não sabido, não sendo possível citá-la pessoalmente, nestas condições foi deferida a 
citação pelo presente Edital, de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, e intimá-la a 
se manifestar acerca do bloqueio parcial de valores no total de R$ 2.119,09. 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 o bloqueio impugnado, a ré será considerada 
revel, caso em que a parte exequente incorrerá em pleno direito de levantamento dos valores. Será o presente Edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo aos 12 de abril de 2022. 
 
 
 
 

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

BANKOK SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 36.729.429/0001-61  - NIRE 35.300.550.986

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022.
Data, Hora, Local: 29.04.2022, às 14h30, em formato exclusivamente digital, possibilitando a participação e votação 
por meio da plataforma “Zoom”, com o link de acesso enviado através de correio eletrônico: https://us06web.zoom.
us/j/81107925236, tudo em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 
Convocação: Edital publicado na Gazeta de São Paulo, nos formatos digital e impresso dos dias 14, 18 e 19.04.2022. 
Demonstrações Contábeis: Publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 
conforme Portaria ME Nº 12.071, de 7.10.2021. Presença: maioria dos acionistas. Mesa: Presidente: Marcelo 
Cereser; Secretária: Maria da Glória Martinasso Prandini. Deliberações Aprovadas: a) O Sr. Presidente tomou a 
palavra e franqueou ao Sr. Alexandre Cacozzi, para que apresentasse os resultados da Companhia. As contas e as 
demonstrações contábeis da Companhia do exercício de 2021; b) a seguinte destinação do resultado: a) R$32.375,89 
referente a 5% de constituição da Reserva legal, conforme inciso I, § 1º, do Artigo 13º do Estatuto Social; b) 
R$6.151,42 referente a 1% de pagamento de dividendo mínimo obrigatório, conforme inciso II, § 1º, do Artigo 13º 
e § Único, do Artigo 14º do Estatuto Social; e c) R$608.990,44 transferido para retenção de lucros conforme § 2º, do 
Artigo 13º do Estatuto Social; c) A proposta da Administração sobre a remuneração global dos administradores, para 
o período de 2022, cujo valor sugerido é de R$144.000,00. Conforme § 2º, do Artigo 6º, do Estatuto Social; d) O 
estudo/início do mercado de atuação no ramo específi co de empréstimos de consignados. Encerramento: Jundiaí, 
29.04.2022. Acionistas: Maria Teresa Martinasso Prandini; Marcelo Martinasso Prandini; Por HGGR Participações 
Societárias Ltda.: Humberto Cereser; Marcelo Cereser; Wagner Cereser; Gésica Cereser; Maria da Glória Martinasso 
Prandini. Marcelo Cereser - Presidente, Maria da Glória Martinasso Prandini - Secretária. JUCESP nº 
241.207/22-8 em 12.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 
OBJETO: Contratação das obras de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado à 
quente, em aproximadamente 9.200,70 m² de área nas Ruas Antônio Fávero, Jorge Lutfala Calef, 
José Florêncio Pereira, Alípio Bertotti, José Vicente Arantes, Roberto Mazinador, Antônio Zagati e 
João Maldonado Paiva - Jardim Aparecida, nesta cidade de Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 
21/06/2022, às 9h. O Edital completo encontra-se disponível no site www.pederneiras.sp.gov.br. Maio-
res informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-9576, com o responsável pelas licitações. 
Pederneiras, 31 de maio de 2022.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 
OBJETO: Contratação das obras de recapeamento asfáltico com concreto betuminoso usinado à 
quente, em aproximadamente 4.556,68 m² de área nas Ruas Hilário Maturana e Ernesto Fávero e 
implantação de galeria de águas pluviais na Rua Hilário Maturana - Jardim Aparecida, nesta cidade 
de Pederneiras/SP. ENCERRAMENTO: 21/06/2022, às 14h. O Edital completo encontra-se disponível 
no site www.pederneiras.sp.gov.br. Maiores informações na Prefeitura, através do telefone (14) 3283-
9576, com o responsável pelas licitações. Pederneiras, 31 de maio de 2022.

Ivana Maria Bertolini Camarinha – Prefeita Municipal

B3gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2022 Economia

AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO
Pregão Eletrônico nº 81/2022

Processo Administrativo nº 40118/2022

OBJETO: Aquisição de veículos automóveis tipo minivan zero quilômetro, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 273.866,66 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 14 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de junho de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

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, 31 de maio de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 119/2022

Processo Administrativo nº 047341/2022

OBJETO: Aquisição de tampão de ferro fundido DN 400, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 241.200,00 (duzentos e quarenta e um mil e duzentos reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 14 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de junho de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

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, 31 de maio de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 157/2022

Processo Administrativo nº 055655/2022
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 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES.

OBJETO:  Registro de preços para aquisição de materiais de construção, conforme edital e
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 148.794,68 (cento e quarenta e oito mil setecentos e noventa e
quatro reais e sessenta e oito centavos). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 14 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de junho de 2022 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, 31 de maio de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 165/2022

Processo Administrativo nº 058421/2022
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 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de alimentos não perecíveis, conforme edital
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 91.269,40 (noventa e um mil duzentos e sessenta e nove reais e
quarenta centavos). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 14 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 14 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 14 de junho de 2022 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, 31 de maio de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 7/2022

Processo Administrativo nº 048345/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e readequação do prédio da 
Casa do Radioamador para implantação da 1 companhia do 3 Batalhão da Policia Militar do 
interior, conforme descrito em edital e anexos.
Orçamento Estimativo Total: R$ 990.585,13 (novecentos e noventa mil quinhentos e oitenta 
e cinco reais e treze centavos).
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 20/06/2022.

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08:45h do dia 21/06/2022.
ABERTURA: Dia 21/06/2022 a partir das 09:00h.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão
de Licitação – Rua Jacira nº 50 - Jardim Macedo, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito);
ou (na íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 30 de maio de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

SEDUC-PRC-2022/02443
Trata-se de licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, nº018/DAESC/2022, para futura e 
eventual aquisição de açúcar refinado amorfo.
Em atenção ao artigo 3º, inciso VII, do Decre-
to Estadual nº 47.297/2002, HOMOLOGO o 
Lote 1 e declaro FRACASSADO o Lote 2 do 
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 
nº 018/DAESC/2022, Oferta de Compra nº 
080358000012022OC00018 
Item 1 – participação ampla
Descrição Açúcar refinado
Empresa Vencedora  JV Alimentos Ltda CNPJ: 
05.471.234/0001-3 
Valor unitário R$ 4,16 
Item 2 – participação restrita
Açúcar refinado Cota 25% LC 147/14 Fracas-
sado

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.
Sociedade por Ações de Capital Fechado - CNPJ/MF nº 10.793.428/0001-92 - NIRE 35.300.373.618

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Dezembro de 2021
Data, Horário e Local: 16 de dezembro de 2021, às 15h00, na sede social da Fairfax Brasil Seguros 
Corporativos S.A. (“Companhia” ou “Fairfax”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Al. Santos,  
n° 1940, 4 andar, Cerqueira Cesar, CEP 01.418-102. Convocação: Dispensada de acordo com o artigo 124, 
parágrafo 4º, da Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas constantes no Livro de Presença 
de Acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: Bruno de Almeida Camargo; Secretário: Heron Ricardo 
Parron. Ordem do Dia: Exame, discussão e aprovação da (i) proposta de aumento do capital social da 
Companhia; (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto 
Social. Deliberações: Após discussão das matérias constantes na ordem do dia, foram aprovados, por 
unanimidade dos votos dos acionistas presentes, sem exceções ou ressalvas: (i) o aumento do capital social 
da Companhia, de R$ 209.225.746,75 (duzentos e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e 
quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) para R$ 411.545.744,75 (quatrocentos e onze milhões, 
quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), um 
aumento, portanto, no valor de R$ 202.319.998,00 (duzentos e dois milhões, trezentos e dezenove mil, 
novecentos e noventa e oito reais), mediante a emissão de 202.319.998 (duzentos e dois milhões, trezentas 
e dezenove mil, novecentas e noventa e oito) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, 
com o preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação, de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso II da 
Lei das Sociedades por Ações, totalmente subscrito e integralizado, nesta data, pela acionista FFHL Group 
Ltd., sociedade devidamente constituída e existente sob as Leis do Canadá, com sede na 95th Wellington 
Street West, Suite 800, Toronto, Ontario, Canadá M5J 2N7, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
10.874.175/0001-81 e pela Fairfax Financial Holdings Limited, sociedade devidamente constituída e 
existente sob as Leis do Canadá, com sede na 95th Wellington Street West, Suite 800, Toronto, Ontario, 
Canadá M5J 2N, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.874.176/0001-26, nos termos dos respectivos 
Boletins de Subscrição que integram esta ata como Anexo I. Neste ato, a acionista Fairfax Brasil Participações 
Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda 
Santos, n° 1940, 4º andar, sala Vancouver, CEP 01418-102, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.281.222/0001-
46 renuncia de forma expressa, irrevogável e irretratável, aos seus respectivos direitos de preferência para a 
subscrição das novas ações de emissão da Companhia, conforme ora aprovado. Referido aumento ocorreu 
por meio de fundos oriundos (a) de remessa realizada pela FFHL Group Ltd. conforme verificado nos 
Contratos de Câmbio celebrados entre a Companhia e o Banco Itaú S.A., n° 287740295, datado de 
13/12/2021, no valor de US$ 1.00 (um dólar americano), equivalentes a R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e 
oito centavos) e n° 287806951, datado de 14/12/2021, no valor de US$ 35,989,199.00 (trinta e cinco milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e nove dólares americanos), equivalentes a  
R$ 202,259,298.38 (duzentos e dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e oito 
reais e trinta e oito centavos); e (b) de remessa realizada pela Fairfax Financial Holdings Limited, conforme 
verificado nos Contratos de Câmbio celebrados entre a Companhia e o Banco Itaú S.A., n° 287740560, 
datado de 13/12/2021, no valor de US$ 1.00 (um dólar americano), equivalentes a R$ 5,58 (cinco reais e 
cinquenta e oito centavos) e n° 287808395, datado de 14/12/2021, no valor de US$ 10,799.00 (dez mil, 
setecentos e noventa e nove dólares americanos), equivalentes a R$ 60.690,38 (sessenta mil, seiscentos e 
noventa reais e trinta e oito centavos). (ii) em decorrência do aumento de capital ora aprovado no item  
(i) acima, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de  
R$ 411.545.744,75 (quatrocentos e onze milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta 
e quatro reais e setenta e cinco centavos), dividido em 411.545.744 (quatrocentos e onze milhões, quinhentas 
e quarenta e cinco mil, setecentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. 
(iii) em razão da alteração ora aprovada no item (ii) acima, aprovar a consolidação do Estatuto da Companhia, 
que passará a ter a redação conforme Anexo II da presente Assembleia. Encerramento: Foi autorizada a 
lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1°, da Lei das Sociedades por Ações. Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no 
livro próprio, esta Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: 
Bruno de Almeida Camargo, Presidente; Heron Ricardo Parron, Secretário; Acionistas: Fairfax Brasil 
Participações Ltda. (Bruno de Almeida Camargo - Diretor Presidente). FFHL Group Ltd. (p.p. Bruno de 
Almeida Camargo). Fairfax Financial Holdings Limited (p.p. Bruno de Almeida Camargo). Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de dezembro de 2021. Bruno de 
Almeida Camargo - Presidente da Mesa; Heron Ricardo Parron - Secretário; Fairfax Brasil Seguros 
Corporativos S.A. - Bruno de Almeida Camargo - Diretor Presidente; Heron Ricardo Parron - Diretor Vice-
Presidente. JUCESP nº 228.297/22-9 em 06/05/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo II  
- À Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. - Realizada às 
15:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2021 - “Estatuto Social da Fairfax Brasil Seguros Corporativos 
S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Companhia deverá operar sob o 
nome de Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. e será regida pelo presente Estatuto Social e pela 
legislação aplicável. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Alameda Santos, n° 1940, 4º andar, CEP 01418-200. Por deliberação da Diretoria, filiais, escritórios 
e representações poderão ser abertos, transferidos ou encerrados em qualquer localidade do Brasil. Artigo 
3º - A Companhia tem por objeto social exclusivo operar nos ramos de seguros de danos e de pessoas, em 
todas as suas formas, podendo participar em outras sociedades, observados os termos e condições 
estabelecidos na legislação aplicável. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
Capítulo II - Do Capital Social e das Ações: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 411.545.744,75 (quatrocentos e onze milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, 
setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), dividido em 411.545.744 (quatrocentos e 
onze milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil, setecentas e quarenta e quatro) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Parágrafo único - As ações são indivisíveis em relação à Companhia e 
cada ação ordinária corresponde ao direito de um voto na Assembleia Geral dos Acionistas. Artigo 6º - A 
Companhia poderá emitir certificados de ações que deverão ser escritos e em Português e deverão conter os 
requerimentos determinados pela legislação aplicável, mas sua propriedade será presumida pelo registro do 
nome do acionista no Livro de Registro de Ações nominativas da Companhia. Artigo 7º - O acionista que 
desejar ceder ou transferir suas ações ou os direitos de subscrição para terceiros não acionistas, por qualquer 
razão, total ou parcialmente, deverá ter aprovação unânime de todos os demais acionistas da Companhia. 
Parágrafo único - O direito de preferência previsto neste artigo deverá ser registrado no Livro de Registro de 
Ações nominativas da Companhia. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 8º - A Assembleia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, dentro dos três primeiros meses após o fim do exercício social, 
ou seja, até 31 de março de cada ano, de acordo com a lei, para: (i) tomar as contas dos administradores 
relacionadas ao exercício social anterior; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (iii) 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido decorrente do exercício social e a distribuição de dividendos; (iv) 
eleger, quando for o caso, membros da Diretoria; e (v) estabelecer a remuneração global anual dos 
administradores. Artigo 9° - A Assembleia Geral deverá ser realizada extraordinariamente sempre que 
convocada pela Diretoria ou pelos acionistas, conforme previsto em lei, e poderá deliberar sobre, entre outros 
assuntos: (i) discussões sobre o orçamento para exercício social corrente; (ii) discussão e votação da 
indicação e/ou substituição dos auditores da Companhia; e (iii) incorporação, dissolução ou liquidação da 
Companhia. Artigo 10 - A Assembleia Geral deverá ser presidida por um indivíduo escolhido pelo acionista 
majoritário da Companhia, sendo o secretário da Assembleia Geral indicado pelo presidente da mesa. 
Parágrafo único - Salvo disposições previstas em lei, neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas 
arquivado na sede social, as deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pelos sócios que 
representem a maioria do capital social. Artigo 11 - Para cada Assembleia Geral deverá ser elaborada uma 
ata para constar as deliberações tomadas pelos acionistas. Capítulo IV - Administração: Artigo 12 - A 
Companhia será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) 
membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos pelos acionistas conforme quóruns previstos em lei, 
todos com mandato de 3 (três) anos, devendo cada membro permanecer em seu cargo até o seu sucessor 
ser eleito, ou até sua renúncia ou destituição, sendo permitida a reeleição. Os acionistas deverão eleger um 
Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente. Parágrafo 1º - Os Diretores poderão ser destituídos a 
qualquer tempo, mediante deliberação dos acionistas em Assembleia Geral, observados os quóruns 
estabelecidos na legislação aplicável. Parágrafo 2º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para 
o exercício de seus respectivos cargos. Parágrafo 3º - A remuneração dos Diretores será determinada 
anualmente pela Assembleia Geral. Artigo 13 - Respeitado o disposto no parágrafo 3º deste artigo e exceto 
pelo disposto no parágrafo 1º deste artigo, os atos e operações de administração dos negócios sociais que 
importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonere de obrigações para com 
terceiros, tais como a assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, contratos e, em geral, 
quaisquer outros documentos, ou ao uso do nome empresarial, serão obrigatoriamente praticados por: (i) 2 
(dois) Diretores em conjunto, sendo um Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente, exceto pelo disposto 
no item (iv) abaixo;  (ii) 2 (dois) Diretores em conjunto, ou 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador legalmente 
constituído e com poderes específicos, nos termos de procuração assinada pelo Diretor Presidente ou pelo 
Diretor Vice-Presidente, nos atos e operações cujo valor agregado seja inferior ao valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais); (iii) 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um Diretor Presidente ou Diretor Vice-
Presidente; ou pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente, e em conjunto com 1 (um) procurador 
legalmente constituído e com poderes específicos, nos termos de procuração assinada pelo Diretor 

Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente, nos atos e operações cujo valor agregado seja superior a 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mas inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (iv) Diretor 
Presidente em conjunto com o Diretor Vice-Presidente; ou pelo Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente 
em conjunto com 1 (um) procurador legalmente constituído e com poderes específicos, nos termos de 
procuração assinada pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente, nos atos e operações nas quais 
o valor agregado seja superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); ou (v) Por 1 (um) Diretor, 
individualmente, no que se referir à emissão de apólices de seguro e pagamentos de sinistros; por 02 (dois) 
Diretores, em conjunto, no que se referir a contratos das operações rotineiras da companhia, como contrato 
de cosseguro, contrato de resseguro, contrato de contragarantia, assim como quaisquer operações bancárias 
e/ou financeiras, e para realização de investimentos em suas próprias contas ou em contas em nome das 
anteriores denominações sociais da Companhia. Parágrafo 1º - A representação da Companhia, em juízo ou 
perante quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, competirá a qualquer dos Diretores, 
individualmente, ou a 1 (um) ou mais procuradores legalmente constituídos e com poderes específicos, nos 
termos de procuração assinada pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente. Parágrafo 2º - 
Exceto pelas disposições do Parágrafo 1º acima, os procuradores da Companhia mencionados nos itens (ii), 
(iii) e (iv) acima deverão ter poderes apenas para representar a Companhia no seu curso regular de seus 
negócios sociais e serão nomeados por procurações assinadas pelos indivíduos indicados nos itens (ii), (iii) 
e (iv) acima, sendo estabelecidos os poderes outorgados e o prazo. As procurações serão sempre outorgadas 
por prazo determinado, exceto para as procurações com poderes para atuar em juízo ou para defender a 
Companhia em processos administrativos. Parágrafo 3° - A prática dos seguintes atos está condicionada à 
prévia aprovação, por escrito, da Assembleia Geral de Acionistas: (a) orçamento anual da Companhia e de 
suas entidades controladas, direta ou indiretamente; (b) Plano de Negócios anual da Companhia e de suas 
entidades controladas, direta ou indiretamente; (c) aquisição, compra, venda ou alienação de ativos imóveis 
pela Companhia, ou criação de hipoteca, ônus ou gravame de qualquer natureza sobre os ativos imóveis da 
Companhia; (d) exceto por quaisquer dos ativos imóveis mencionados nos itens (c) acima e (k) abaixo, a 
aquisição, compra, venda ou alienação dos ativos, em caso de transação ou série de transações, realizadas 
no mesmo ano, cujo valor individual ou agregado exceda R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (e) a 
obtenção ou concessão de financiamentos; (f) a assunção de qualquer obrigação ou responsabilidade para 
a Companhia ou em nome da Companhia, em caso de operações ou séries de operações, realizadas no 
mesmo ano, cujo valor individual ou agregado exceda R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), exceto pela 
emissão de apólices de seguro, a contratação de resseguros e a contratação de reguladores de sinistro, 
assim como quaisquer operações bancárias e/ou financeiras, e para realização de investimentos em suas 
próprias contas ou em contas em nome das anteriores denominações sociais da Companhia - Fairfax Brazil 
Seguros Corporativos S.A. ou Fairfax Brazil Participações S.A.; (g) a aprovação das demonstrações 
financeiras anuais da Companhia; (h) a indicação e fixação da remuneração dos Diretores das sociedades 
nas quais a Companhia detenha participação, direta ou indiretamente, e o voto em reunião de sócios ou 
Assembleia Geral de tais sociedades, assim como a aprovação de qualquer assunto que, nos termos do 
contrato social ou estatuto social destas sociedades controladas, direta ou indiretamente, dependa de prévia 
aprovação desta Companhia; (i) qualquer transação realizada com os sócios, afiliados, diretores, procuradores 
ou empregados da Companhia ou qualquer transação entre a Companhia e qualquer afiliada; exceto pela 
emissão de apólices de seguro, a contratação de resseguros e a contratação de reguladores de sinistro, em 
nome ou em nome de qualquer afiliada da Companhia, para os quais avisos simultâneos serão enviados aos 
acionistas, informando a transação realizada, quando o seu valor exceder o equivalente em reais a  
US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) em remunerações ou prêmios; (j) a celebração, alteração ou 
rescisão de acordos relativos à aquisição ou venda de direitos de propriedade intelectual, transferência de 
tecnologia, acordos para licenciamento de marcas e patentes, incluindo, entre outros, os acordos registrados 
no “Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI”; (k) quaisquer investimentos em outras sociedade ou 
qualquer aquisição, venda e/ou oneração de qualquer investimento em outras companhias; (l) a nomeação 
de qualquer Diretor de Investimentos ou consultor da Companhia ou das sociedades nas quais a Companhia 
detenha participação, direta ou indiretamente; e (m) a criação e aprovação de políticas de recursos humanos. 
Artigo 14 - As reuniões da Diretoria serão realizadas, ordinariamente, uma vez por ano, a fim de (i) discutir e 
elaborar as demonstrações financeiras; e (ii) sugerir para a Assembleia Geral de Acionistas a destinação dos 
lucros do exercício social e distribuição de dividendos; e, extraordinariamente, quando convocadas pelo 
Diretor Presidente ou requisitadas por qualquer outro Diretor. Parágrafo 1º - Os membros da Diretoria 
poderão votar por meio de carta, telegrama, fax ou e-mail enviados ao Diretor Presidente, e também poderão 
participar de qualquer reunião por meio de vídeo ou teleconferência, ou qualquer outro sistema de 
telecomunicação, desde que seja garantida a participação por todos os membros. Os membros da Diretoria 
que enviarem seus votos da maneira descrita neste parágrafo serão considerados presentes à respectiva 
reunião. Parágrafo 2º - Em todas as reuniões da Diretoria, a maioria do quadro deverá constituir um quórum 
para a operação dos negócios. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria de votos dos 
membros presentes e cada membro da Diretoria terá direito a um voto. Parágrafo 3º - As atas das Reuniões 
da Diretoria serão assinadas pelos membros presentes na reunião, podendo, no caso do Parágrafo 4º abaixo, 
ser assinada somente pelo secretário da reunião. Todas as atas deverão ser arquivadas na sede social da 
Companhia e, quando as deliberações da Diretoria tiverem efeitos perante terceiros, também deverão ser 
arquivadas perante a Junta Comercial do local da sede da Companhia. Uma versão em inglês de cada ata 
deverá ser fornecida aos acionistas da Companhia dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data em que 
ocorreu a reunião. Parágrafo 4º - Respeitado o disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável, as 
reuniões da Diretoria para a aprovação de qualquer ato ou transação tornar-se-ão dispensáveis quando todos 
os membros decidirem, por escrito, sobre as matérias que seriam objeto de deliberação, devendo tais 
deliberações ser arquivadas na sede social da Companhia. Artigo 15 - São expressamente vedados, sendo 
nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de qualquer dos acionistas, Diretores, ou procuradores, 
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social e/ou que 
violam o objeto social da Companhia, respondendo o infrator por perdas e danos. Capítulo V - Conselho 
Fiscal: Artigo 16 - O Conselho Fiscal, obedecidas as disposições previstas em lei, não possui funcionamento 
permanente e será instalado a pedido dos acionistas. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal será composto por 3 
(três) a 5 (cinco) membros efetivos, sendo o mesmo número de suplentes, acionistas ou não, e eleitos em 
Assembleia Geral. Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal deverá ter duração até a Assembleia Geral Ordinária 
seguinte a de sua instalação. Parágrafo 3º - O pedido para instalação do Conselho Fiscal deverá ser 
apresentado em qualquer Assembleia Geral, e a eleição de seus membros deverá ocorrer imediatamente. 
Parágrafo 4º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada em Assembleia Geral, observado 
o mínimo previsto em lei. Capítulo VI - Exercício Social: Artigo 17 - O exercício social inicia-se em 1º de 
janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao final do exercício social, data em que serão 
levantadas as demonstrações financeiras correspondentes, observadas as determinações legais. Artigo 18 
- O lucro líquido da Companhia será destinado como segue: a) 5% (cinco por cento) será aplicado, antes de 
qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, a qual não deverá exceder 20% (vinte por 
cento) do capital social; e b) 5% (cinco por cento) para o pagamento de dividendo obrigatório. Parágrafo 1º 
- A Assembleia Geral poderá deliberar, caso não haja oposição de qualquer acionista, sobre a distribuição de 
dividendo inferior estabelecido neste Artigo, ou sobre a retenção de todo o lucro líquido apurado. Parágrafo 
2º - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que a Diretoria informar à 
Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Nesse caso, se o 
Conselho Fiscal estiver em funcionamento, deverá emitir parecer a respeito. Parágrafo 3º - Os lucros que 
deixarem de ser distribuídos nos termos do parágrafo 2º acima serão registrados como reserva especial e, se 
não absorvidos por prejuízos em exercícios sociais subsequentes, deverão ser pagos como dividendos aos 
acionistas, assim que a situação financeira da Companhia permitir. Artigo 19 - A Companhia poderá distribuir 
dividendos intermediários, com autorização da Assembleia Geral, à conta de lucros acumulados ou de 
reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, ou, ainda, baseado em balanço 
intermediário elaborado por períodos mais curtos, inclusive mensais, podendo a Diretoria recomendar a 
distribuição de dividendos aos acionistas “ad referendum” da Assembleia Geral de Acionistas, de acordo com 
o artigo 204, parágrafos 1º e 2º da Lei n° 6.404/1976. Artigo 20 - A Assembleia Geral poderá, ainda, autorizar 
a Companhia a pagar juros sobre capital próprio, respeitado o limite previsto em lei, conforme estabelecido 
no artigo 9º da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1996, cujo valor deverá ser incluído no montante de 
dividendo obrigatório nos termos da legislação aplicável. Capítulo VII - Transformação: Artigo 21 - A 
Companhia poderá ser transformada de um tipo societário para outro por meio de aprovação de acionistas 
que representem a maioria do capital social. Capítulo VIII - Liquidação e Dissolução: Artigo 22 - A 
Companhia entrará em processo de liquidação nos casos previstos em lei e por deliberação dos acionistas, 
conforme disposto no artigo 97 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966. Artigo 23 - Em caso de 
liquidação ou dissolução da Companhia, o liquidante deverá ser indicado em Assembleia Geral Extraordinária, 
caso em que os ativos serão utilizados para quitação das dívidas da Companhia. Os ativos restantes, se 
houver, serão distribuídos entre os acionistas, na proporção do número de ações que possuírem. Capítulo IX 
- Foro: Artigo 24 - Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas e 
controvérsias oriundas deste Estatuto Social, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. São Paulo, 16 de dezembro de 2021. Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. Composição da 
Mesa da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Dezembro de 2021: Bruno de AImeida 
Camargo - Presidente da mesa; Heron Ricardo Parron - Secretário.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022

PROCESSO DE COMPRA Nº 236/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO 
DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS (COM CONTA 
RESERVADA). Credenciamento, Entrega dos envelo-
pes propostas e habilitação: 10/06/2022 a partir de 
09h30min. O edital completo poderá ser adquirido 
no Depto. de Compras e Licitações, mediante paga-
mento de taxa, e ou pelo site www.pedrodetoledo.
sp.gov.br e ou pelo e-mail: compras@pedrodetole-
do.sp.gov.br, informações Fone:(13)3419-1599.

Pedro de Toledo, 31 de Maio de 2022
Eleazar Muniz Junior

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

CONSAÚDE - CNPJ: 57.740.490/0001-80. 
O Diretor Superintendente RATIFICA os 
termos do processo nº 105/22, que visa 
 contratação da empresa GASTRO CLÍNICA 
LTDA. especializada para PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA E COLONOSCOPIA  destina-
dos ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Be-
vilacqua/CONSAUDE, Vigência: 30 (trinta) 
dias  -  CNPJ: 06.161.539/0001-09  Valor: 
R$74.120,00 (Setenta e quatro mil, cento e 
vinte reais).

Pariquera-Açu, 28  março de 2022.
JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

Diretor Superintendente
CONSAUDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

COMUNICADO
Pregão Presencial nº 15/22 - Processo nº 
069/22 - Objeto: Registro de preços de 
materiais de consumo de limpeza. O Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Ribeira e Litoral Sul, através do Pregoeiro, 
COMUNICA aos interessados que o resul-
tado da análise das amostras encontra-se 
disponível para consulta no Serviço de 
Suprimento, na Rua Pedro Bonne, 508 – 
Centro, Pariquera-Açu-SP,  e no site https://
www.consaude.org.br, na aba Publicações-
-Editais, podendo, ainda, ser obtido através 
do e-mail licitacoes@consaude.org.br. Fica 
aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para 
eventual interposição de recurso.

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do Consor-
cio 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 adjudica-
ção proferida pelo pregoeiro no Processo nº 
067/2022 – Pregão Presencial nº 18/2022 
que objetiva o Registro de Preços de Ma-
teriais de Ortopedia em consignação por 
12 meses, do Hospital Regional “Dr.Leo-
poldo Bevilacqua” – HRLB/CONSAUDE, 
pelo critério de menor preço às Empresas: 
COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA 
LTDA,  Cnpj 43.420.629/0001-01, Lote 01, 
Itens 07, 23, 137 ao 153, 207 ao 218, 234 
ao 251, 310 ao 323, 443 ao 468, Lote 2, 
Itens, 3, 8, 176 ao 204, 253 ao 284, 324 ao 
333, 335, 365, 368 ao 371, 373, 405 ao 422, 
427 ao 432, Lote 3, Itens, 4, 24, 41 ao 65, 
Lote 4, Itens, 5, 21, 40, 67 ao 101, Lote 5, 
Itens, 6, 121 ao 136, 205, 206, 219 ao 233, 
343 ao 349, 358 ao 364, 366, 367, 372, 374 
ao 385, 423 ao 426, Lote 6, Itens, 9, 469, 
473 ao 482, Lote 7, Itens, 19 e 102, Lote 9, 
Itens, 352, 354, 356 e 357, Lote 10, Itens, 
350, 351, 353, 355, Lote 11, Itens 31, 32, 33 
e 39, Lote 12, Itens, 12 ao 18, 22, 25 ao 30, 
334 e 484, Lote 13, Itens 470 ao 472, Lote 
14, Item 483, Lote 15, Itens, 34 ao 36, Lote 
16, item 1, Lote 17, Item 11, Lote 18, Item 
10, Lote 19, Itens 37 e 38, Lote 20, Itens, 2, 
103 ao 120, 154 ao 175, 252, 285 ao 309, 
336 ao 342, 386 ao 404, 433 ao 442. 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº. 021/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de Rachão e BGS (Brita Graduada Simples) para 
atender a demanda de manutenção de estradas rurais do Departamento de Serviços 
Municipais, na modalidade pregão, por meio de sistema eletrônico, através de SRP 
(Sistema de Registro de Preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identifi cado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 31/05/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 14/06/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 14/06/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401. 

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 31 de maio de 2022. 
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 030/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação 
asfáltica e obras complementares – Programa Nossa Rua (Rua Cleci Therezinha 
Bonamigo e Rua Heitor Heleno da Mata), conforme defi nido nos elementos técnicos 
constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as 
especifi cações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
Em virtude de Decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
acerca de representação contra o edital da supracitada Tomada de Preços efetuada 
pela empresa DPC Construções e Serviços Eireli – ME, fi ca suspensa a abertura do 
procedimento licitatório, que estava prevista para ocorrer no dia 01/06/2022, até a 
apreciação fi nal da matéria pelo referido órgão.. 

ROBERTO CARLOS GARCIA. 
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 31 de maio de 2022.

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Comunicado de abertura de Licitação
Tomada de Preços nº 009/2022

Proc. Adm. Nº 077/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO, 
comunica que se encontra aberta licitação para 
a finalidade acima mencionada, e a abertura 
será às 10:00 horas do 21/06/2022. O edital po-
derá ser adquirido sem custo via download no 
site www.tatui.sp.gov.br/tomadadepreços. Pau-
lo César de Proença Weiss- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Prefeitura do Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado do 
julgamento na fase habilitatoria referente a TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022, EDITAL N.º 
54/2022 – Objeto Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
RECAPEAMENTO ASFALTICO nos Bairros Ibirapuera, América (Lago) e Rios na cidade de Barretos/
SP. Empresas Habilitadas: DGB Engenharia e Construções Ltda, Top pav Engenharia Eireli, HY 
Construtora Eireli, Lasa Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias Ltda, Sulpav Terraplanagem 
e Construções Ltda EPP, Prisma Barretos Engenharia e Construções Ltda. Aberto o prazo recursal 
conforme previsão legal. Barretos, 31 de maio de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.
A Prefeitura do Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado do 
julgamento na fase habilitatoria referente a CONCORRÊNCIA N.º 02/2022, EDITAL N.º 11/2022 – 
Objeto: Contratação de serviços de recapeamento asfáltico em vias públicas. Empresa Habilitada: 
DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; Empresas Inabilitadas: TOP PAV ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA e SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. Fica aberto o prazo 
recursal conforme previsão legal. Barretos, 31 de maio de 2022. Cristina Silva. Departamento 
de Licitações.

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DA 
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 01/2022
PROCESSO Nº 0774/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
01/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL.
DETENTORA: DC INFINITY COMERCIALI-
ZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI-ME.
OBJETO: Registro de Preços para o for-
necimento de água mineral para atender a 
demanda de consumo desta Edilidade, con-
forme especifi cações constantes no Termo 
de Referência (Anexo I) do Edital Pregão 
Presencial nº 04/2022, pelo período de 12 
(doze) meses. 
No Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
01/2022, publicado no dia 24 de maio de 
2022, ONDE SE LÊ:
“VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 12 (doze) meses, com início em 
17 de maio de 2022 e com término em 16 
de maio de 2023.”
LEIA-SE:
“VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua publicação.”
Permanecem inalteradas e ratifi cadas as de-
mais disposições contidas no Extrato.
São Caetano do Sul, 24 de maio de 2022.

 ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

1º QUADRIMESTRE DE 2022

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ %
43.193.695,68 2,54
96.998.066,37 5,70

102.103.227,76 6,00
0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

 
 

III – DEMONSTRATIVOS:

Inscrição de Restos a Pagar: R$
Processados
Não processados a liquidar 
Total da Inscrição: 0,00

0,00 9.191,00

0,00

R$ % RCL
(-) Deduções:
Valores compromissados a pagar até 31/12        Exercício anterior
Total das Disponibilidades: -R$                                                         

    Bancos – C/Vinculadas -R$                                                                    
    Aplicações Financeiras -R$                                                                    
Subtotal -R$                                                         

Disponibilidades financ.em 31/12 R$
    Caixa -R$                                                                    
    Bancos – C/Movimento -R$                                                                    

Limite Legal (art. 20) 105.065.138,81               6,00
Excesso a Regularizar -                                   0,00

Despesas Totais com Pessoal 41.140.255,70                 2,35
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 99.811.881,87                 5,70

Receita Corrente Líquida 1.701.720.462,61 1.751.085.646,85
R$ %

REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE SAO CAETANO DO SUL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXERCÍCIO ANTERIOR 1º QUADRIMESTRE

91
São Caetano do Sul, 24 de maio de 2022

Presidente da Câmara Municipal de 
São Caetano do Sul

Diretor de Orçamento e Finanças Contabilista                                              
CRC - TCº 1SP184154/0-0

 Controle Interno
Diego Castelo Branco Silva�Anacleto Campanella Junior Ubiratan Dormerice Garcia Junior Elenita B. D´Agostini de Oliveira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 5ª ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINARIA DA COOPE-
RATIVA HABITACIONAL PRIME HOUSE 
- CNPJ: 26.729.011/0001.09. A Cooperati-
va Habitacional Prime House, de acordo 
com artigos 40 e 42 do seu Estatuto Social, 
convoca os seus 137 cooperados à compa-
recerem a esta Assembleia Geral Ordinária 
que realizar-se-á no Espaço Nosso Canto 
situado á Av. João Batista Medina, nº 834 
– Jd. Maranhão, Embu das Artes - SP, no 
dia 12/06/2022, obedecendo aos seguintes 
horários e quórum: para a sua instalação 
sendo a 1ª chamada às 07:00hs com 2/3 
(dois terços) dos Cooperados; a 2ª chama-
da às 08:00hs, com metade mais um dos 
Cooperados, e a 3ª e última chamada às 
09:00hs, com o número mínimo de 10 (dez) 
Cooperados, com a seguinte ordem do dia: 
1)Aprovação de Contas, 2)Eleição do Con-
selho Fiscal, 3)Obras, 4) Assuntos Gerais. 
Lembramos porém, que conforme artigo 34º 
do Estatuto Social a Assembleia Geral Ordi-
nária interessa aos cooperados que estão 
adimplentes, os inadimplentes não poderão 
ter direito a voto, apenas assistirem, além 
disso não será permitido a representação 
por meio de mandatário, cônjuge ou procura-
dor. Cotia, 31 de maio de 2022. José Rodrigo 
da Gama Ramos, Diretor Presidente.

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Contrato 803515850212

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) 
abaixo, devido decurso de prazo para purgação de débi-
to, dando prosseguimento a realização da hasta pública do 
IMÓVEL: RUA 15 DE JULHO Nº 331, PARTE DO LOTE Nº 
17,  DA QUADRA Nº 09, DO LOTEAMENTO DENOMINA-
DO JARDIM DAS CEREJEIRAS, SAO JOSE DOS CAM-
POS/SP. 
Primeiro público leilão: 23/06/2022 a partir das 11:30 as 
11:45 horas
Segundo público leilão:  14/07/2022 a partir das 11:30 as 
11:45 horas
Local: Em frente à agência da Caixa Econômica Federal – 
AG. SAO JOSE DOS CAMPOS COD. 0351-4 NA AVENIDA 
DOUTOR NELSON D AVILA, Nº 40, CENTRO, SAO JOSE 
DOS CAMPOS/SP.
Credor Hipotecário: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - 
EMGEA
Mutuário(s): 
LUIZ DONIZETTI JONAS, BRASILEIRO, MOTORISTA, 
CASADO, RG: 9.793.770-SSP/SP, CPF: 830.760.188-68.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance 
mínimo para venda no 1º Leilão.
Informações nos telefones 11-97334-6595. ENDEREÇO 
DO LEILOEIRO: Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila 
Ré, São Paulo/SP. E-mail: fabianasilva@afdsp.com.br.

São Paulo, 31 de Maio de 2022
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
SED 30495/2016

31/05, 01/06 e 02/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Prefeitura do Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado do julgamento 
dos recursos referentes a CONCORRÊNCIA N.º 03/2022, EDITAL N.º 42/2022 – Objeto: serviços de 
recapeamento asfáltico em vias públicas (Distrito Industrial II e Jardim Caiçara). Empresas Habilitadas: 
PRISMA BARRETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LASA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 
IMOBILIARIAS LTDA, SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA E TOP PAV ENGENHARIA 
EIRELI. Fica marcada a data de 03/06/2022 às 08:30h para abertura dos envelopes de propostas 
das empresas habilitadas. Barretos, 31 de maio de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

ATO N° 5939,
DE 24 DE MAIO DE 2022

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
São Caetano do Sul, no uso das atribuições 
que lhe são próprias, à vista do que consta 
do Processo CM nº 04130/2018, resolve:
I. C e l e b r a r  Termo entre a Câmara Mu-
nicipal de São Caetano do Sul e o SESC – 
Serviço Social do Comércio de São Caetano 
do Sul, com o objetivo de disponibilizar a 
Matrícula de Interesse Social (MIS) aos Ve-
readores eleitos e suplentes que tenham to-
mado ou venham a tomar posse no período 
de 1 (um) ano a partir de 12 de abril de 2022, 
servidores públicos da Câmara Municipal, 
comissionados e efetivos , ativos e inativos, 
seus cônjuges e dependentes (fi lhos até 20 
anos de idade), para que possam usufruir 
dos serviços, eventos, ações culturais, de 
esporte e lazer da entidade.
II. A execução do convênio de que trata o 
presente Ato não implicará em ônus fi nan-
ceiro, a qualquer título, à Câmara Municipal.
III. A inscrição MIS não dará direito ao trata-
mento odontológico (ano todo) e às reservas 
para estadias na Unidade Bertioga em perío-
dos de alta temporada (meses de dezembro, 
janeiro, fevereiro, carnaval e julho).
IV. A Diretoria de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal providenciará as informa-
ções necessárias para que os interessados 
possam aderir à Matrícula de Interesse So-
cial – MIS.
V. A Mesa Diretora dará publicidade do pre-
sente Ato no Diário Ofi cial Eletrônico do Mu-
nicípio. 
VI. Este Ato entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a contar 
de 12 de abril de 2022.
Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 
24 de maio de 2022, 145º da fundação da 
Cidade e 74º de sua emancipação Político-
-Administrativa.

ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR
Presidente

CÍCERO ALVES MOREIRA
1º Secretário

MARCEL FRANCO MUNHOZ
2º Secretário

Publicado na Diretoria Administrativa, na 
mesma data.

MARILIA MARTON
Diretora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.173/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.173/2022 – Processo nº 
20.406/2022-33, cujo objeto é a aquisição parcelada de AR COMPRIMIDO MEDICINAL, COM LOCAÇÃO DE 
CILINDROS, para ser utilizado em procedimentos de urgência e emergência e procedimentos eletivos nas 
unidades do DAPHOS - Departamento de Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos da 
Lei (art. 57, II da Lei Federal 8.666/93). O encerramento dar-se-á em 14/06/2022, às 08:30h. 
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  
sob  o nº : 941604. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5137 ou e-mail: 
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.174/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.174/2022– Processo nº 
19.271/2022-17, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, SEM COBERTURA DE PEÇAS, DOS 
APARELHOS DE RAIO-X HOSPITALARES instalados nas unidades do Departamento de Atenção Pré-Hospita-
lar e Hospitalar, da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e 
sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos da Lei (art. 57, II da Lei Federal 
8.666/93). O encerramento dar-se-á em 14/06/2022, às 08:30 h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição 
dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br  sob  o nº: 941606.
Vistoria Técnica Obrigatória deverá ser agendada com a unidade a qual se encontra o aparelho pela empresa 
interessada em participar da licitação antes da abertura do pregão: A vistoria técnica será no Complexo 
Hospitalar da Zona Noroeste/COHOSP-ZNO, situado na Rua Min. Agamenon Magalhães, s/n° – Jd. Castelo – 
Santos/SP, no horário das 09h00min às 12h00min ou das 14h00min às 17h00min, nos dias úteis, de 
segunda-feira à sexta-feira, ficando responsável pela fiscalização o Sr. Douglas Alves – Registro n° 28.172-5, tel. 
(13) 3209-8011/8044 e  na Seção Pronto Socorro da Zona Central/SEPROS-C, situado na Av. Cláudio Luiz da 
Costa, n° 280 – Jabaquara – Santos/SP, no horário das 09h00min às 12h00min ou das 14h00min às 17h00min, 
nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, ficando responsável pela fiscalização a Sra. Flávia Perrone – 
Registro n° 23.860-0, tel. (13) 3221-4377 / 3278-2750. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone 
(13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.175/2022
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.175/2022– Processo nº 
16.463/2022-63, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AFERIÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS RADIOMÉTRICOS PARA AS SALAS 
E EQUIPAMENTOS DE RAIO-X DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O encerramento 
dar-se-á em 13/06/2022, às 08:30h O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br  sob  o nº 941824. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone 
(13) 3213-5136; e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.176/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.176/2022– Processo nº 
21.752/2022-20, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao 
fornecimento de BIGFRAL® DERMAPLUS TAMANHO P, M, G e XG e BIGFRAL® DERMAPLUS NOTURNA 
TAMANHO M,  para atendimento a MANDADOS JUDICIAIS. 
O encerramento dar-se-á em 14/06/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 941831. Para qualquer esclarecimento, 
entrar em contato: telefone (13) 3213-5135 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.177/2022
(COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.177/2022 – Processo nº 
24.907/2022-71, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao 
fornecimento de NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ. O encerramento dar-se-á em 13/06/2022, às 08:30h. 
O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br 
sob o nº: 942095. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5136 
e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 31 de maio de 2022.
PAULA GOMES
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.035/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA 
ME/EPP/COOP) 
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n.° 
17.035/2022, Processo n.º 19.483/2022-87, cujo objeto é a seleção de propostas para 
REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de frios e laticínios, destinados à 
alimentação de crianças, adolescentes e adultos assistidos na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social - SEDS, Secretaria Municipal de Saúde-SMS e por 
Unidades Municipais e Estaduais do Município de Santos, conforme descrição 
constante no Anexo I – Termo de Referência do edital. O encerramento do 
recebimento das propostas dar-se-á em 14/06/2022 às 09h00 e a disputa de lances 
ocorrerá em 14/06/2022 às 10h00.  O edital, na íntegra, encontrar-se-á disponível a 
partir de 02/06/2022, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do 
aplicativo “licitações-e”.  Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone 
(13) 3201-5009, e-mail: comlic3@santos.sp.gov.br.
Santos, 31 de maio de 2022 
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
COORDENADORA DE LICITAÇÕES- COLIC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão Especial e Transitória de Licitação, instituída através do Decreto nº 
9.681/2022, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º andar - Centro – Santos/SP, comunica 
que, de acordo com a Lei de Concessões que pode ser pela modalidade de PPP, está 
procedendo à seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 – tipo melhor proposta decorrente da 
combinação dos critérios de menor contraprestação de investimento com a melhor 
técnica.
PROCESSO Nº 54.532/2021-38
OBJETO: Contratação de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a prestação dos 
SERVIÇOS públicos integrados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em 
conformidade com a LEI MUNICIPAL DE PPP, LEI FEDERAL DE PPP, LEI FEDERAL DE 
SANEAMENTO, LEI FEDERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LEI MUNICIPAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS, PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PLANO 
REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo I.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESERP.
DATA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 20/07/2022 às 09h00, no local supramencio-
nado.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/07/2022 às 09h15 no mesmo local.
VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta 
feira, das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30, tendo como ponto de partida no 
seguinte local: Edifício Sede da PRODESAN S.A. localizado na Praça dos Expedicioná-
rios, n° 10 – Térreo, Bairro do Gonzaga em Santos, mediante agendamento através do 
tel.: (13) 3229-1400 com o Eng° Carlos Eizo da Assessoria Técnica do Gabinete da 
Secretaria de Serviços Públicos.
Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 01/06/2022, no 
site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos: 
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 001/2022 Download)
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em geral no 
link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 001/2022 – Acompanhar 
transmissão). Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (0xx13) 
3229-1400, no horário das 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00.
Santos, 31 de maio de 2022.
Comissão Especial e Transitória de Licitação
CARLOS TADEU EIZO - Presidente

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 12/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 224/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO, 
VEM ATRAVÉS DESTE COMUNICAR A SUSPENSÃO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022 SUPRACITA-
DO, REFERENTE A Registro de Preço de serviços de 
roçada das estradas rurais e capinação, raspagem e 
jardinagem em diversas ruas e praças do município 
de Pedro de Toledo, CUJA DATA ESTAVA MARCADA 
PARA 03/06/2022 às 09h30min PARA ANÁLISE DO 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.Após readequações será 
publicado nova data com a devida publicidade legal 
e pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br, informa-
ções Fone:(13)3419-1599.

Pedro de Toledo, 31 de Maio de 2022.
Eleazar Muniz Junior

Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEDRO DE TOLEDO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE CONTRATO Nº 27/2022 - 
PROC. Nº 6482/2022– CONTRATADA: 
MARIA VALERIA DE MATTOS DANÇA AR-
TÍSTICA 85644650852 – OBJETO: Creden-
ciamento público de projetos de arte-educa-
dores e Ofi cineiros para prestação de servi-
ços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. 
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2022. PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VA-
LOR TOTAL: R$ 1.800,00. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Cultura.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Retifi camos a publicação disponibiliza-
da em 31/05/2022 referente ao RESU-
MO DO 1ºTERMO DE APOSTILAMEN-
TO –CONTRATO Nº 55/2020 PROC. Nº 
300.032/2020-oriundo do processo nº 
100.052/2019. CONTRATADA: SANTO AN-
DRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
LTDA, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA, COM REGISTRO NA ANS - AGÊN-
CIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMEN-
TAR, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL, SER-
VIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, 
TERAPIA E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 
EM SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI FEDE-
RAL 9656/98 E RESOLUÇÕES DA ANS 
– AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, PARA 
ATENDIMENTOS EM CARÁTER ELETIVO, 
URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, DESTINA-
DO AOS SERVIDORES DA ADMINISTRA-
ÇÃO DIRETA, INDIRETA - FUNDACIONAL, 
AUTÁRQUICA DE SÃO CAETANO DO 
SUL E DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO 
CAETANO DO SUL, ASSIM COMO AOS 
SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES DI-
RETOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 
4519/2007 E 5542/2017 E DECRETOS MU-
NICIPAIS DE NºS 9.575/07 E 9583/07, NAS 
MESMAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS 
PARA OS TITULARES, ESTIMANDO-SE 
EM 15.304 (quinze mil, trezentos e quatro) 
VIDAS. para fazer constar: Objeto do Termo 
de Apostilamento: alteração da Conta Ban-
cária da Contratada para pagamento.  

COMUNICADO 
TOMADA DE PREÇOS N° 15/2022

PROCESSO 2189/2022
Em 31 de maio de 2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “JOSÉ 
DO AMARAL VELOSA”, NA RUA CANDI-
DO PORTINARI, 861 JARDIM PAULISTA-
NO CONFORME DESCRITO NO PROJE-
TO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO 
NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE-
MAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTE-
GRANTE DO PRESENTE EDITAL.
Vimos informar que no portal da transpa-
rência,  encontra-se a pasta Anexos. Favor 
desconsiderar o arquivo do Anexo VII, que 
se encontra dentro da pasta, e considerar o 
arquivo ANEXO VII Correto.

Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 66/2022
Processo nº 14723/2022 Edital n.º 

81/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO 
E TRANSMISSÃO DE IMAGENS PARA 
EVENTOS DO CALENDÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO E OUTROS EVENTUAIS 
REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE TURISMO.
Abertura: 15/06/2022 as 09h
Edital, informações e local de realização: ht-
tps://portaldatransparencia.caraguatatuba.
sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
Assinatura: 31/05/2022, Maria Fernanda 
Gonçalves Galter, Secretaria Municipal 
de Turismo

COMUNICADO 
LEILÃO Nº 03/2021 Processo n.º 

19053/2021 Edital nº 134/2021
Aos interessados em participar do LEILÃO 
Nº 03/2021 que versa sobre Alienação de 
Sucatas de veículos inservíveis, aban-
donados e apreendidos em via pública 
pela autoridade de trânsito municipal, 
informamos que o valor para o lance inicial 
do Leilão será de R$ 0,55 (cinquenta e cin-
co centavos) por quilo. O peso estimado do 
lote é de aproximadamente 18tn (dezoito 
toneladas), totalizando R$ 9.900,00 o va-
lor do Lote Único. Informamos ainda que 
este peso poderá sofrer alterações no ato 
da pesagem após hasta pública, pesagem 
que ficará a cargo do Pátio RN Litoral no 
ato da entrega dos bens. Assinatura: 31 de 
maio de 2021. MARCEL LUIZ GIORGETI, 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 
e Proteção ao Cidadão.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2032/2022
Vimos, através deste, em relação Edital de Pregão 
Eletrônico 084/2022, que têm por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCO-
NEXÃO),DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE 
DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PER-
MITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CA-
RÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS 
MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM 
APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, 
GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFE-
RÊNCIA E DO EDITAL, referente ao questiona-
mento enviado pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, 
com base na manifestação da Coordenadoria Exe-
cutiva de Tecnologia da Informação, expor o que 
segue:
Informamos que a íntegra do QUESTIONAMEN-
TO se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao. 
Era o que tínhamos a comunicar.

Araraquara, 31 de MAIO de 2022.
LUIZ GUSTAVO CAMARANI TOLEDO

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 
085/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO n.º 
2160/2022;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09:30 horas 
do dia 13 de JUNHO de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
Às 14:30 horas do dia 13 de JUNHO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE VIGILÂNCIA DESARMADA, VIGILÂNCIA AR-
MADA E MOTORIZADA E SERVIÇOS DE POR-
TARIA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU 
ADITADO.
TIPO: MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE.
RETIRADA DO EDITAL: A informação dos dados 
para acesso deve ser feita na página inicial no sítio 
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.br, no link: 
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.

Araraquara, 31 de MAIO de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 048/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 288/2022 - Contratação de empresa do ramo 
para o fornecimento de insumos destinados à rea-
lização de exames laboratoriais no laboratório de 
análises clínicas (secretaria municipal de saúde), 
deste município de Tupã, incluindo disponibiliza-
ção de equipamentos (em comodato), pelo perío-
do de 12 (doze) meses. Abertura: 15/06/2022, às 
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
lote. O edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), 
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta- feira, 
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 
30/05/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 024/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
280/2022 - Contratação de empresa no ramo de 
arquitetura ou engenharia civil, para a construção 
de muros em painéis pré-fabricados de concreto 
armado em 04 (quatro) escolas da rede de ensi-
no municipal de Tupã/SP (CMEI Prof. José Mário 
de Paula Ribeiro / EMEIEF Prof. Thiago Alves da 
Silva Leandro, EMEIEF Prof. Enedina Botteon, 
EMEIEF Prof. Sônia Maria Gomes Jerônimo). 
Abertura: 20/06/2022, às 14h30min. REGIME DE 
EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global. TIPO 
DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto 
de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Pra-
ça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de 
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-
1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site 
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 26/05/2022. Caio 
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 025/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
289/2022 - contratação de empresa no ramo de 
arquitetura ou engenharia civil para reforma da co-
zinha do núcleo escola de tempo integral - NUTI, 
localizado na Avenida Domingos da Costa Lopes 
nº 1100, Jardim Unesp, neste município de Tupã/
SP, com fornecimento de materiais, equipamen-
tos e mão de obra.). Abertura: 20/06/2022, às 
13h30min. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada 
por Preço Global. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
preço global. O edital e seus anexos encontram-
-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço 
Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 
800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou atra-
vés do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda 
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br. Tupã, em 30/05/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui, 
Pref. Mun.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 1790/2022 - Modalida-
de Pregão Presencial nº 41/2022 - REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. JUL-
GAMENTO DA IMPUGNAÇÃO: “Por todo o 
exposto, consubstanciado na manifestação 
técnica, bem como no parecer jurídico  de 
fl s. retro, julgo PROCEDENTE a impugna-
ção apresentada pela empresa Amazonas 
Artefatos de Cimento Eireli, para adequa-
ção do instrumento convocatório, restituin-
do-se ao Sr. Pregoeiro para providências e 
adequações necessárias à republicação do 
instrumento convocatório, com devolução 
do prazo legal.” Carolina Morales Duwe – 
31/05/2022. São Caetano do Sul, 31 de maio 
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP

www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está reaberta a Licitação 
relacionada abaixo: Tomada de Preços nº 05/2022- 
Processo nº 882 /2022. Objeto: Obras de Reforma 
no Prédio da Rodoviária Municipal. INÍCIO DA 
SESSÃO PÚBLICA: Os envelopes dos licitantes 
com a documentação e a proposta deverão 
ser entregues no Departamento de Compras e 
Licitações, sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta 
cidade, até às 09h00 do dia 20/06/2022. O início 
da abertura dos envelopes será às 11h00 do dia 
20/06/2022, na Sala de Abertura de Licitações, 
sito à Rua Valentim Amaral, 748, nesta cidade. 
O edital completo encontra-se à disposição no 
Departamento de Compras e Licitações, ou através 
do site: https://www.saopedro.sp.gov.br/licitacoes-
publicas. São Pedro, 31 de maio de 2022.

Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
AVISO DE LICITAÇÕES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022- PROCESSO Nº 1.608/2022. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO DE PESSOAS ADULTAS DE 18 A 59 ANOS, COM DIVERSOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA. 
IMPORTANTE: Recebimento da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e envelopes de 
Habilitação e Proposta: até o dia 15/06/2022. SESSÃO: Início às 09h do dia 15/06/2022. FORMALIZAÇÃO 
DE CONSULTAS: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022- PROCESSO Nº 978/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 
IMPORTANTE: Recebimento da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e envelopes de 
Habilitação e Proposta: até o dia 14/06/2022. SESSÃO: Início às 09h do dia 14/06/2022. FORMALIZAÇÃO 
DE CONSULTAS: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. Os 
Editais completos poderão ser obtidos pelos interessados pelo site: http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/. 
Miracatu, 31 de maio de 2022. Saulo Silva Vieira - Diretor do Departamento de Municipal de Compras 
e Projetos.

Anuncie:  
11. 3729-6600 



Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo  
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA.  A autenticidade deste documento pode ser 
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

B6gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2022 Economia

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará 
leilão extrajudicial no dia 03/06/2022 às 11:00h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente NELSON WILIANS 
ADVOGADOS. CNPJ nº 03.584.647/0001-04. Os bens a serem apregoados permanecerão sob a guarda e responsabilidade 
das Comitentes e serão vendidos no estado em que se encontram, por preços não inferiores aos estipulados, não podendo 
o leiloeiro vender a crédito ou a prazo sem autorização prévia dos comitentes, devendo ser observadas as condições de 
vendavenda e pagamento do leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco 
por cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto nº 21.981, de 19/10/1932). Os Comitentes se 
responsabilizam pela qualidade, origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança dos bens a serem apregoados, 
sendo também responsável pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o Comitente como único responsável 
pela veracidade das informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Os bens levados ao leilão estão 
pormenorizados e descritos abaixo: APROX. 160 PEÇAS DE CPUS LENOVO/HP. Observações: A) Os bens serão 
vendidosvendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia e poderão ser apregoados em quantidades aproximadas 
e podem conter variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do 
valor pago. B) Os bens a serem apregoados estarão abertos para visitação, onde poderão ser examinados pelos 
interessados, mediante prévio agendamento (48h) através do WhatsApp (11) 96468-3087. C) Os Compradores que optarem 
por NÃO realizar a visitação, declaram e aceitam a adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a reclamação e 
reposição de peças. Assumirão a responsabilidade a partir da data de retirada dos produtos, civil e criminalmente pelo 
possívelpossível descarte indevido dos produtos de informática, conforme Resolução CONAMA ou outra que venha substitui-la. D) O 
pagamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. E) É de responsabilidade do arrematante todos os 
custos e procedimentos envolvidos para a retirada como impostos decorrentes do transporte dos bens até o destino, 
providenciar documentação para tal finalidade para operações em âmbito nacional, excluindo qualquer responsabilidade do 
leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações e caso o leiloeiro e/ou o comitente sejam autuados em relação a 
taistais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos daí decorrentes de acordo com o Convênio ICMS 
93 de 17/09/2015.   

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. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, 

autorizada por GMG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ: 11.051.202/0001-89, venderá 
em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: A sala nº. 1.205 do “Condomínio The Blue O¥cemall”, situado na Avenida Senador Feijó, nº 686, 
com área útil de 42,59m², área de uso comum de 39,319m² e área total de 81,909m², além de 01 vaga de 
garagem. O terreno onde foi construído o prédio, acha-se descrito e confrontado na especificação 
condominial, registrada sob nº 09, na matrícula nº 48.020, deste Ofício. Consta na Av. 07 – 10/02/2021 
Indisponibilidade de bens no Processo nº 1000454-49.2019.5.02.0443. Consta na Av. 08 – 14/05/2021 
que o imóvel foi penhorado no Processo nº 1010408-98.2020.8.26.0562. Consta na Av. 09 – 
23/08/2021 Indisponibilidade de bens no Processo nº 0010949-27.2020.5.18.0141. Consta na Av. 10 – 
17/11/2021 Indisponibilidade de bens no Processo nº 1000217-60.2020.5.02.0255. Consta na Av. 11 -  
25/11/2021 Indisponibilidade de bens no Processo nº 0011152-86.2020.5.18.0141. Consta na Av. 12 – 
25/11/2021 Indisponibilidade de bens no Processo nº 0011048-94.2020.5.18.0141. Consta na Av. 13 - 
01/02/2022 Indisponibilidade de bens no Processo nº 1000843-59.2018.5.02.0252. Havendo débitos de 
água, luz, gás, reparos e encargos legais, estes serão ressarcidos pelo Comitente após pagamento da 
arrematação. Matrícula nº 52.833 – 3º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP.  1º LEILÃO 
08/06/2022 às 15:00- VALOR: R$ 433.265,97. 2º LEILÃO 09/06/2022 às 15:00- VALOR: R$ 267.157,95. 
Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão 
de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com 
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 19/04/2022. O Fiduciante - J.R. EXCELÊNCIA EM ENGENHARIA E 
MANUTENÇÃO EIRELLI CNPJ 23.776.079/0001-42 – comunicado das datas dos leilões, também pelo 
presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Sato Leilões - www.satoleiloes.com.br | (11) 4223-4343.

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 – 13/06/2022 
ás 14:00 - VALOR: R$ 61.274,20 e 2º leilão público – 14/06/2022 ás 14:00 - VALOR: R$ 

114.599,55. TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO 
RIBEIRÃO PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, 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: Um terreno,  lote 16 da quadra 25, do loteamento denominado 
RESIDENCIAL MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, em São José do Rio Preto/SP, com área total de 
200,00m². Cadastro Municipal nº 0262252000. MATRÍCULA: 142.396 – 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto/SP. FIDUCIANTE: ESTELA ARAKAKI DA SILVA CPF 379.152.848-35. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 18/03/2022. 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 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.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL  | Comitente vendedor: KBM 
ELETRÔNICOS. O leilão será realizado 31 de maio de 2022, às 10:00, no site 
www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 

ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL  | Comitente vendedor:  TJS JUBÉ. O 
leilão será realizado 29 de junho de 2022, às 16:00, no site www.hisaleiloes.com.br. 
Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES 
DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE 

WWW.HISALEILOES.COM.BR.

 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Guaçu/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado JOÃO GUILHER-
ME BURATIN (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 390.915.878-14. 
O Dr. Sergio Augusto Fochesato, MM. Juiz de Direito da 2ª 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 Títul o Extrajudicial ajuizada por AGRIPE-
TRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA em face de JOÃO GUILHERME 
BURATIM- Processo nº 1009526-62.2017.8.26.0362 - Contr  ole nº 2615/2017, e que foi designada 
a v enda 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 interessa-
da 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 
Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em confo rmidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclu-
sive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado e, será afi xado em local de costume e 
publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, § 3º do CPC. 
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.c om.br, o 1º Leilão terá início no dia 09/06/2022 às 10:00 h e se encer-
rará dia 14/06/2022 à s 10:00 h, 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 14/06/2022 às 10:01 h e se encerrará no dia 05/07/2022 às 10:00 
h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta 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 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 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 parce-
lado, 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 DESCUMPRIMENTO 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 COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 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 ne-
nhuma 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 do Leiloeiro deverá ser realizado 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. RELAÇÃO DO BEM: Um motociclo, marca Honda, modelo NXR150 BROS ESD, ano 2007, 
cor preta, placa DYL9470, chassi 9C2KD03107RB02366, Renavam 00930399447, gasolina. Consta 
no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total 
R$ 144,86 (05/05/2022). O bem se encontra na Rodovia SP-340, Rua 4, nº 6, Chácara Palmeira do 
Rancho Novo, Itaqui, Mogi Guaçu/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação 
do bem: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) para janeiro de 2019. Débito desta ação no valor 
de R$ 11.859,06 (Setembro/2021). NADA MAIS.  Dado e passado nesta cidade de Mogi-Guaçu, aos 
06 de maio de 2022. Eu, diretor/diretora, conferi. Dr. Sergio Augusto Fochesato - Juiz de Direito

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

4ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados BKO PAR-
TICIPAÇÕES S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.948.280/0001-76; B 
K O ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

55.997.159/0001-14; JOE YAQUB KHZOUZ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.613.928-77; MARIO 
FRANCISCO ALVES LANZARA GIANGRANDE, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.617.458-98; e do 
depositário ESPORTE CLUBE PINHEIROS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº  60.854.205/0001-
66. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central 
da Capital/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 BANCO VOTORANTIM S.A. 
em face de BKO PARTICIPAÇÕES S.A. - Processo nº 1041085-13.2018.8.26.0100 – Controle nº 
661/2018, 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 Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no 
art. 887, § 2º, do CPC, 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 10/06/2022 às 15:00 h e se encer-
rará dia 13/06/2022 às 15:00 h, 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 13/06/2022 às 15:01 h e se encerrará no dia 04/07/2022 às 15:00 
h, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta 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 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, dependendo nesta 
hipótese, de liberação do Juízo para se concretizar a venda. 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 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 DESCUMPRIMENTO 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 COMISSÃO 
– O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, 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 do Leiloeiro 
deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, que deverá 
ser depositado nos autos, através de guia de depósito que fi cará disponível no site do Leiloeiro ou 
será enviada por e-mail, e será devida tão somente com seu aperfeiçoamento. 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 endere-
ço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do 
CPC. RELAÇÃO DO BEM: Título social nº 13.220 de MÁRIO FRANCISCO ALVES LANZARA GIAN-
GRANDE, CPF: 115.617.458-98, associado junto ao Esporte Clube Pinheiros. O título encontra-se na 
Av. Angelina Maffei Vita, 493, Centro, São Paulo/SP, sendo nomeado depositário ESPORTE CLUBE 
PINHEIROS. Valor da Avaliação do bem: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) para 
março de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/SP. São Paulo, 03 de maio de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Rodrigo Cesar 
Fernandes Marinho - Juiz de Direito

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

SATO LEILOES – (11)42234343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor 
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A: – CNPJ sob nº 17.197.385/0001-21 . - Data: 31 de Maio 
de 2022, às 11:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Antônio Hissao Sato Jr - 
JUCESP nº 690, situado na 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: 4 rádios e 1 multimídia; lote 
2: 4 caixas acústicas; lote 3: 6 caixas acústicas; lote 4: 9 caixas amplificadoras e 1 torre de som; lote 5: 4 
caixas acústicas; lote 6: 2 caixas e 1 caixa acústica; lote 7: 7 caixas acústicas; lote 8: 8 caixas acústicas; lote 
9: 1 caixa acústica, 1 radio 1 central; lote 10: 2 lavadoras; lote 11: 3 lavadoras; lote 12: 1 refrigerador e 2 
lavadoras; lote 13: 9 televisores; lote 14: 10 televisores; lote 15: 6 televisores; lote 16: 10 televisores; lote 17: 
9 televisores; lote 18: 7 televisores; lote 19: 10 televisores; lote 20: 10 televisores; lote 21: 10 televisores; lote 
22: 10 televisores; lote 23: 10 televisores; lote 24: 10 televisores; lote 25: 10 televisores; lote 26: 9 televisores; 
lote 27: 10 televisores; lote 28: 10 televisores; lote 29: 10 televisores; lote 30: 10 televisores; lote 31: 10 
televisores; lote 32: 10 televisores; lote 33: 6 televisores; lote 34: 9 televisores; lote 35: 5 televisores; lote 36: 
10 televisores; lote 37: 9 televisores; lote 38: 8 televisores; lote 39: 10 televisores; lote 40: 10 televisores; lote 
41: 10 televisores; lote 42: 7 televisores; lote 43: 10 televisores; lote 44: 8 televisores; lote 45: 5 televisores; 
lote 46: 10 televisores; lote 47: 6 televisores; lote 48: 4 televisores; lote 49: 8 televisores; lote 50: 3 
televisores; lote 51: 4 televisores; lote 52: 9 televisores; lote 53: 4 televisores; lote 54: 4 televisores; lote 55: 
4 televisores; lote 56: 1 televisor; lote 57: 6 televisores; lote 58: 2 televisores; lote 59: 2 televisores; lote 60: 
pendente informação cliente; lote 61: 2 televisores; EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E 
PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br










































 
















                 
                  





 contato@lottileiloes.com.br
(11) 3675-3868  (11) 3862-5698  (11) 95821-8156

      

WWW.LOTTILEILOES.COM.BR

16/06/2022 14:00 HRS

LEILÃO DE IMÓVEL

10/06/2022 14:00 HRS

MOBILIÁRIO
MOBILIÁRIO DIVERSO

LOCAL:SÃO PAULO/SP

GLEBA CONTENDO
163.661.08M²

 LOCAL: CUBATÃO/SP

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIVERSAS MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
 LOCAL:SÃO PAULO/SP

LEILOEIRO OFICIAL - WAGNER LOTTI JUCESP 964

20/06/2022 14:00 HRS

MOBILIÁRIO
MOBILIÁRIO DIVERSO

 
LOCAL:SÃO PAULO/SP

ALTO PADRÃO

10/06/2022 16:00 HRS

PARA ESCRITÓRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. 1ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo/
SP. Processo nº 1003466-75.2019.8.26.0565. Executada: GAFISA S/A (CNPJ 01.545.826/0001-07). Credor(es) e/ou interessado(s): 
BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91), ERICK BARUFI MACHADO (CPF 001.354.510-86), HÉLIO RODRIGUES JÚNIOR 
(CPF 089.438.608-54), EDVANDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (CPF 375.735.728-08), HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO (CPF 
383.573.848-89), WALLACE BARROS DO NASCIMENTO (CPF 106.732.327-94), LEONARDO TELES DA SILVA (CPF 031.539.214-23), 
RODRIGO MARTINS ALCOFORADO (CPF 001.059.801-45), TATIANE BOGDANOV RODRIGUES (CPF 010.387.510-71), SEVERINO 
FAUSTINO DA SILVA (CPF 026.455.504-01), VANDERLEI DE JESUS SANTOS (CPF 765.160.835-68), RAIMUNDO JOSÉ SILVA (CPF 
036.399.808-08), DANILO GONZAGA OLIVEIRA DA CRUZ (CPF 080.091.504-60), RENATO PIRES DA SILVA (CPF 294.741.198-64), 
ERINALDO RODRIGUES DA SILVA (CPF 010.381.363-26), GISELDO LOPES DOS SANTOS (CPF 043.455.465-08), UNIÃO FEDERAL, 
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COSTA (CPF 171.135.408-21), ADILTON SANTOS SANTANA (CPF 001.876.855-50), VALDECK ALVES 
BISPO (CPF 134.550.968-59), DIONIZIO VICENTE FERREIRA (CPF 238.871.334-04), ALCEU LOURENCO RODRIGUES (CPF 735.243.956-
00), FABIANO GOMES DOS SANTOS (CPF 045.663.026-01), RONALDO RAMOS TEIXEIRA (CPF 077.674.374-00), WELLINGTON HESSEL 
NOGUEIRA (CPF 440.441.688-14), ACACIO DIAS DOS SANTOS (CPF 094.633.518-41), ROBSON DE JESUS (CPF 370.698.908-50), 
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 401.780.068-82), ESPOLIO CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA (CPF 296.881.048-
09), na pessoa de PATRÍCIA FERREIRA SOARES - Representante Legal Dependentes (CPF 343.160.928-71), LUCIANA CAROLINE 
DIAS REISDORFER (CPF 064.259.699-97), THAMY RENATA DAVID GONCALVES (CPF 311.590.718-45), CARLOS EDUARDO DE ARAUJO 
(CPF 816.569.633-53), RAIMUNDO JOSE SILVA (CPF 036.399.808-08), DANIEL MARCOS OLIVEIRA SOUSA (CPF 514.499.355-91), 
JOSE EDSON DE FREITAS (CPF 132.172.178-10), RODRIGO DE SOUZA COSTA (CPF 416.609.628-11), FRANCISCO JUNIOR DA SILVA 
(CPF 023.308.423-17), MARCEL TADACHI SAITO (CPF 318.758.358-06), JULIANA FURUTANI NAKAZATO SAITO (CPF 337.505.658-
30), PAULO DE ASSIS SILVA (CPF 149.015.908-80), LUIZ FABIANO BARANHUK ARNS (CPF 037.418.439-97), ZELY RIGO UHLIK (CPF 
536.188.589-49), FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NASCIMENTO (CPF 791.054.673-49), PAULO ANTONIO BASSO (CPF 934.204.558-
87), DOUGLAS RODRIGUES (CPF 438.622.648-66), RICARDO BRAGA DA CONCEIÇÃO (CPF 327.473.718-67), ANTONIO ALVES (CPF 
139.248.458-83), JOSE COSME NERES DOS SANTOS (CPF 295.763.425-20), RAQUEL RAMALHO DE CARVALHO (CPF 302.498.668-
54), JORGE DOS SANTOS (CPF 044.214.545-40), JOSIVALDO PEREIRA NUNES (CPF 570.853.745-00), LOURENÇO DOS SANTOS DA 
SILVA (CPF 036.267.345-44), JOILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS (CPF 017.569.115-09), LUIZ TAVARES DE SOUSA (CPF 173.588.253-
49), CICERO ALMEIDA DE SOUSA (CPF 461.013.903-06), JAILDO SANTOS CHAVES (CPF 044.261.068-85), JEFFERSON EVANGELISTA 
RUFINO (CPF 253.164.938-77), KARINA LOPES DE LIMA (CPF 387.256.328-92), THIAGO LEITE DE SOUZA (CPF 424.410.738-00), 
JOVERSINA MARIA ROZA DOS SANTOS (CPF 097.676.128-90), EDUARDO FERRUCIO (CPF 028.268.789-05), MARIA CLAUDIA HAHN 
FERRUCIO (CPF 038.685.549-80), RAIMUNDO ADRIANO PEREIRA DA SILVA (CPF 008.422.133-09), ANTONIO SILVINO DE SALES (CPF 
496.278.997-04), TIAGO PAULO DA SILVA (CPF 098.964.774-93), SILVIO HALCSIK MACHADO (CPF 155.649.358-45), ADEVAN DE 
JESUS ALCANTARA (CPF 013.208.625-51), MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. 1º Leilão começa em 02/09/2022, às 10hs00min, 
e termina em 05/09/2022, às 10hs00min e; 2º Leilão começa em 05/09/2022, às 10hs01min, e termina em 26/09/2022, às 
10hs00min. Bem a ser leiloado: Sala comercial nº 319, SAO International Square, situado na Alameda Caulim, nº 115, Cerâmica, 
São Caetano do Sul/SP com descrição completa na Matrícula nº 50.593 do 2º CRI da Comarca de São Caetano do Sul/SP. 
Ônus: Constam ônus, vide edital completo. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 336.685,97* – Lance mínimo na 2ª Praça: R$ 202.011,59* 
– 60% do valor de avaliação. *sujeitos à atualização. Comissão da Leiloeira: + 6% sobre o valor da arrematação.  Leiloeira: 
Priscila da Silva Jordão – JUCESP 1.081. Fica a executada GAFISA S/A, na pessoa de seu representante legal, o credor hipotecário 
BANCO DO BRASIL S/A, os credores ERICK BARUFI MACHADO, HÉLIO RODRIGUES JÚNIOR, os credores trabalhistas EDVANDO DE 
OLIVEIRA NASCIMENTO, HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO, WALLACE BARROS DO NASCIMENTO, LEONARDO TELES DA SILVA, 
RODRIGO MARTINS ALCOFORADO, TATIANE BOGDANOV RODRIGUES, SEVERINO FAUSTINO DA SILVA, VANDERLEI DE JESUS SANTOS, 
RAIMUNDO JOSÉ SILVA, DANILO GONZAGA OLIVEIRA DA CRUZ, RENATO PIRES DA SILVA, ERINALDO RODRIGUES DA SILVA, GISELDO 
LOPES DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COSTA, ADILTON SANTOS SANTANA, VALDECK ALVES 
BISPO, DIONIZIO VICENTE FERREIRA, ALCEU LOURENCO RODRIGUES, FABIANO GOMES DOS SANTOS, RONALDO RAMOS TEIXEIRA, 
WELLINGTON HESSEL NOGUEIRA, ACACIO DIAS DOS SANTOS, ROBSON DE JESUS, RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, ESPOLIO 
CRISTIANO CAVALCANTE DA SILVA, na pessoa de PATRÍCIA FERREIRA SOARES - Representante Legal Dependentes, LUCIANA 
CAROLINE DIAS REISDORFER, THAMY RENATA DAVID GONCALVES, CARLOS EDUARDO DE ARAUJO, RAIMUNDO JOSE SILVA, 
DANIEL MARCOS OLIVEIRA SOUSA, JOSE EDSON DE FREITAS, RODRIGO DE SOUZA COSTA, FRANCISCO JUNIOR DA SILVA, MARCEL 
TADACHI SAITO, JULIANA FURUTANI NAKAZATO SAITO, PAULO DE ASSIS SILVA, LUIZ FABIANO BARANHUK ARNS, ZELY RIGO UHLIK, 
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS NASCIMENTO, PAULO ANTONIO BASSO, DOUGLAS RODRIGUES, RICARDO BRAGA DA CONCEIÇÃO, 
ANTONIO ALVES, JOSE COSME NERES DOS SANTOS, RAQUEL RAMALHO DE CARVALHO, JORGE DOS SANTOS, JOSIVALDO PEREIRA 
NUNES, LOURENÇO DOS SANTOS DA SILVA, JOILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS, LUIZ TAVARES DE SOUSA, CICERO ALMEIDA 
DE SOUSA, JAILDO SANTOS CHAVES, JEFFERSON EVANGELISTA RUFINO, KARINA LOPES DE LIMA, THIAGO LEITE DE SOUZA, 
JOVERSINA MARIA ROZA DOS SANTOS, EDUARDO FERRUCIO, MARIA CLAUDIA HAHN FERRUCIO, RAIMUNDO ADRIANO PEREIRA 
DA SILVA, ANTONIO SILVINO DE SALES, TIAGO PAULO DA SILVA, SILVIO HALCSIK MACHADO, ADEVAN DE JESUS ALCANTARA, 
do credor tributário MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL e demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem 
como da penhora realizada em data de 11/06/2020, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação pessoal/postal. O 
presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o edital completo 
e demais informações, acesse: www.gaialeiloes.com.br ou ligue (11) 3135-5689. São Caetano do Sul, 02 de maio de 2022.

3135-5689 gaialeiloes.com.bracesse:(11)

Leilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.brLeilão Brasil - www.leilaobrasil.com.br
Edital de 1° e 2° leilão de bem imóvel e para intimação de Atlhon Construções e Incorporações Ltda, expedido nos autos

da ação de Execução de Título Extrajudicial, que lhe requer Afer Industrial Ltda, Processo n° 1002902-65.2016.8.26.0189. O Dr. Heitor Katsumi Miura,
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Fernandópolis, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc... FAZ SABER que os leiloeiros oficiais, Sr. Irani Flores,
JUCESP 792, e ou, a Sra. Dagmar C. S. Flores, JUCESP 901, levarão a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão
pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônico, www.leilaobrasil.com.br, para lances diretamente no sistema gestor através da internet:
Do início e encerramento do leilão: Início do 1° leilão em 03/06/2022 às 11:10 horas e encerramento do 1° leilão em 06/06/2022 às 11:10 horas, em não havendo
lance igual ou superior ao valor da avaliação para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 2° leilão que se encerrará em 08/07/2022 às 11:10 horas, não sendo
aceito lances inferiores a 70% do valor da avaliação que deverá ser ofertado diretamente no sistema gestor através da internet. Bem: Um caminhão da marca
Mercedes Benz, carroceria de madeira, modelo 1718, cor branca, ano de fabricação/modelo 2010/2011, Placa ETL-8309 /SP, chassi 9BM693186BB749941,
Renavam 283.504.897. Conforme avaliação juntada aos autos, o veículo se encontra em bom estado de conservação, funcionamento e uso. Ônus: Constam restrições
de transferência e circulação (Renajud). Local da penhora: Rua Napoli n°71, bairro Vila Veneto II, CEP 15603-274 e/ou Rua Pernambuco n° 225, Parque Industrial,
CEP 15600-000, ambos em Fernandópolis/SP. Depositário: Fernando Jesus Caldas.  Débitos junto ao DETRAN no valor de R$ 18.548,06 (Maio/2022). Avaliação R$
135.371,00 (março/2022). EDITAL COMPLETO NO SITE. Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 2° Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial,
Sr. Irani Flores, Av. Gaspar Vaz da Cunha n° 258, Capital - SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3965-0000 e e-mail: atendimento@leilaobrasil.com.br, ficam os
executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, Será o edital “por extrato”,
afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ N° 32/2018, artigo 428.1.2 e artigo 887, § 2° do código de processo civil, Fernandópolis, 25/03/2022.

LEILÃO DE IMÓVEL

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

01 e 02/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002440-10.2014.
valor total: R$ 56,00





  
               
   
   



 
                

  
                   
                  
                 
 



                     K-01e02/06

01 e 02/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000942-36.2021.
valor total: R$ 28,00


                 
               
  

   


  
          K-01e02/06

01 e 02/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000346-06.2017.
valor total: R$ 28,00




                  




                     K-01e02/06

01 e 02/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007058-50.2022.
valor total: R$ 28,00



              



  


   K-01e02/06

01 e 02/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004075-42.2020.
valor total:  R$ 42,00
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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

01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002321-56.2020.
valor total: R$ 14,00





              


               
 

                 K-01/06

01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006953-87.2019.
valor total: R$ 14,00





  


  K-01/06

01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1036164-17.2018.
valor total: R$ 14,00

 


                    
   


 
        K-01/06

01/06
8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004264-92.2019.
valor total: R$ 56,00

                

               




                  






                 




                  

                
             
 
                



 


            

               
                   
                

 
 
              

                
              

                  
  K-01/06

Intimação, Prazo de 20 dias, Processo nº 0051298-90.2021.8.26.0100. A Dra. Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira, Juíza de Direito da 25ª Vara Cível da Capital. Faz Saber a Márcio José da Costa que AM Comercial
Ltda lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, para cobrança de R$ 9.291,06 (01/2022), corrigido e
acrescido e juros de mora de 1% ao mês. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data do pagamento, ou
ofereça impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, §
1º do CPC) e expedição de mandado de penhora e avaliação.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2022.

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

31/05 e 01/06
7 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001483-34.2020.
valor total: R$ 98,00


 
 
               
              
    
                  
 

    
             

 
             


  

             
                 
             
    
                


                 
  

                 
                 
 

  
   
                 
        K-31/05e01/06

31/05 e 01/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008994-92.2007.
valor total: R$ 28,00



                  






   
    K-31/05e01/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1024003-61.2020.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Rosele Lardaro Maltez Gallego, CPF sob nº 185.079.578-97, que lhe foi ajuizada por William Galego e Irides 
Cantana Gallego, ação de Autorização Judicial para exumação e cremação de Willian Gallego Junior, alegando em inicial que o 
filho encontra-se enterrado em jazigulo pertencente a terceiro, além da manifestação do filho em ser cremado, entretanto 
perderam o contato com a nora. Requerem ser indicados como responsável para tratar do procedimento junto ao cemitério. 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 dos termos da ação ajuizada, para que querendo contestem 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. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 16 de maio de 2022.                                             [1,2] 

 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE20 DIAS.PROCESSO Nº 0043212-67.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara 
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos que Marcelo Silva, CPF 234.504.988-00, estando em lugar incerto e não sabido, e que perante 
este Juízo e Cartório da 16ª Vara Cível do Foro Central, correm os atos e termos do Incidente de 
Desconsideração de Personalidade Jurídica, autos 0043212-67.2020.8.26.0100,que lhe move SAWAFISH 
COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS DO MAR EIRELI, inscrita no CNPJ 
07.03.790/0001-50, em síntese na inicial: Que a empresa devedora BRAZ BUSINESS IMP. E EXP. LTDA ME, 
não efetuou o pagamento do débito (R$3.182,94 – JUL/20) e não possui bens passiveis de penhora. Assim, nos 
termos da desconsideração da personalidade jurídica para a citação do requerido, para que no prazo de 15 
(quinze) dias se manifeste e requeira as provas cabíveis, ou pague a dívida no mesmo prazo. O prazo passa a 
fluir após os 20 (vinte) dias supra. Foi expedido o presente que será afixado e publicado no local de costume. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2022. J-31 e 01/06

Citação. Prazo 30 dias. PROC. 0001518-22.2022.8.26.0562. O Dr. Daniel Ribeiro de Paula, Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de 
Santos/SP, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por Maria Heloisa de Oliveira Morel e Miguel Theophilo Morel, na forma da Lei, 
etc. Intima SAMUEL HENRIQUE MOREIRA ROCHA, CPF 381.747.718-08, para que pague, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia de 
R$ 22.270,35 (valor de 02/2022), a ser atualizada até a data do pagamento, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% (dez 
por cento) e honorários de advogado de 10% (dez por cento). Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC, sem o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, que será afixado e publicado na forma da lei. Santos, 03/05/2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016383-95.2016.8.26.0577. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Paula Theodosio de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
todos quantos este edital virem, dele conhecimento tiverem ou interessar possa, especialmente a RICARDO CIERI, brasileiro, casado, 
empresário, RG 81785136, CPF 953.637.268-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível - Cobrança por parte de 
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., objetivando a cobrança da quantia de R$ 94.220,31 (abril/2016), referente a débitos relativos ao 
contrato nº 376449777341004. 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, dando-lhe ciência de que poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 
na petição inicial. 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 10 de 
maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO Nº 1008325-35.2022.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DR. ACORDO 
TELEATENDIMENTO LTDA – EPP. CNPJ n.º 42.685.204/0001-53, na pessoa de seu representante legal que por parte de G.L. 
BALLARIN – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME. foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento comum, objetivando a 
quantia de R$425,42 (Abril/2022) referente débitos relativos ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes em 24/08/2021. 
Estando a ré 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 
úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações legais ou querendo ofereçam defesa, sob pena de 
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, 
IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 
17 de maio de 2022. 

Anuncie: 
comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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