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Uso de fake news pode 
cassar registro de candidato

 ASegundo Alexandre de Moraes, quem 
compartilhar informações falsas sobre a 
disputa eleitoral pode ter o registro cassado

Segundo o ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), uma ju-
risprudência abriu caminho para 
enquadrar o uso malicioso das 
plataformas digitais como “abuso 

de meio de comunicação”. A Corte 
tem fechado o cerco contra supos-
tas organizações que  nanciam o 
compartilhamento em massa de 
fake news.                              BRASIL/A5

País registra 1º 
caso de hepatite 
misteriosa
O Brasil registrou o primeiro caso 
provável de hepatite misteriosa 
na cidade de Ponta Porã, no Mato 
Grosso. Segundo o Ministério da 
Saúde, porém, ainda não há ca-
sos con rmados da doença no 
País. A pasta também apura se 
seis mortes foram causadas pela 
doença.                                 BRASIL/A5

Covid: Taboão retoma testagem 
rápida no Parque das Hortênsias

Casos têm alta 
de mais de 300% 
em escolas 
Levantamento do  sindicato dos 
professores da rede estadual 
apontou que os casos de Covid-19 
aumentaram mais de 300% nas 
escolas nas últimas semanas. De 
acordo com a Apeoesp, foram re-
gistrados mais de 600 casos de 
professores, funcionários e alunos 
contaminados em pelo menos 92 
escolas estaduais.  ESTADO/A3

PF investiga fraudes 
em licitações para 
tênis escolares    ESTADO/A3

Vestibular da USP 
já recebe pedidos de 
isenção  SERVIÇOS/A2

Prefeitura recomenda 
máscaras em locais 
fechados               ESTADO/A3

NO INTERIOR DE SP

Moradores devem comparecer de segunda a sexta, das 8h às 16h               ESTADO/A3

DIVULGAÇÃO/PMTS

Monteiro é 
acusado por 
testemunha
A ex-funcionária do vereador Ga-
briel Monteiro (PL), Luiza Caroli-
ne Bezerra Batista, 26 anos, pres-
tou depoimento nesta terça-feira 
(31) no Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro em proces-
so ético disciplinar que investiga 
o vereador, ex-policial militar e 
youtuber bolsonarista por quebra 
de decoro parlamentar. O Conse-
lho de Ética volta a se reunir hoje 
(2) para iniciar os depoimentos de 
testemunhas de defesa de Gabriel 
Monteiro.  BRASIL/A5

SEXO COM MENOR

O Brasil registrou, em maio, 3.176 mortes pela Covid-19, o menor número men-
sal desde o início da pandemia. O Acre foi o único estado a não registrar nenhu-
ma morte em maio de 2022. Roraima registrou apenas um óbito no mês pas-
sado, e o Amazonas, duas. Já São Paulo registrou 1.061 óbitos – um aumento de 
25% em relação a abril, quando 849 mortes haviam sido registradas.     BRASIL/A5

PE: 11 pessoas 
continuam 
desaparecidas
As buscas por pessoas desapareci-
das, após deslizamentos e enxur-
radas causados pelas chuvas em 
Pernambuco, foram retomadas 
ontem em seis áreas de buscas e 
resgates. O número de óbitos se 
mantém em 106. De acordo com o 
Comando e Controle Regional do 
estado (CICCR), 11 pessoas ainda 
não foram localizadas.  As forças 
de segurança pública e defesa so-
cial já tem os nomes de nove das 11 
pessoas ainda não localizadas. As 
outras duas têm, por base, “relatos 
imprecisos” que di cultam a iden-
ti cação. As chuvas que resulta-
ram na situação assolam o estado 
desde o dia 25 de maio.   BRASIL/A5

CEO da Uber 
a� rma que sede 
segue em Osasco

ESTADO/A3

Apesar da alta da Covid  Maio 
registra o menor número 

de mortes da pandemia

THIAGO DUARTE/GOVERNO DE ALAGOAS

DF e outros Estados - 
gazetasp.com.br

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Flávio Bolsonaro diz que renda como advogado ajudou a pagar mansão. BRASIL/A5
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
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único objetivo: informar corretamente os seus 
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AMANHÃ: SÁBADO:

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.

DOMINGO:

18° 31°
16° 27°

18° 26°

16° 25°

13° 19°

16° 28°

19° 29°

18° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

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

Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
de chuva à tarde e 
à noite.

15º 19° 15º 20° 14º 23°

Nublado pela 
manhã, com 
possibilidade de
garoa. Tarde de sol.

HOJE: AMANHÃ:

7 e 8 9 e 0

Preços dos combustíveis. A Petrobras lançou ontem 
uma plataforma para facilitar o acesso a informações so-
bre os preços dos combustíveis. A estatal apresenta, de 
forma didática e com facilidade visual, informações sobre 
as parcelas envolvidas na formação dos valores da gaso-
lina, do diesel e do gás de cozinha (GLP) e, ainda, sobre 
a formação dos preços ao consumidor final. O novo site 
permite filtrar os valores pela média nacional ou por esta-
dos, considerando os impostos estaduais e outras variá-
veis locais.  A empresa destacou que há anos divulga, na 
página institucional da companhia, os valores cobrados 
em suas refinarias e a composição média do preço final, 
que é um tema de grande interesse do público em geral. 
“Nos últimos seis meses esta foi a informação mais aces-
sada, com quase 1,5 milhão de visualizações”, informou, 
em nota. A Petrobras lembrou, ainda, que em novembro 
do ano passado, lançou uma campanha publicitária vei-
culada em televisão, com a mesma intenção de informar 
sobre a formação de preços ao consumidor final. “O novo 
ambiente virtual é mais uma ação da Petrobras para man-
ter a sociedade informada sobre os preços de venda dos 
seus produtos”. Mais informações no site petrobras.com.
br/pt. (AB)

Melhorias na Raposo Tavares. O governo de SP iniciou 
na quarta-feira (1º) às obras para duplicação e moderni-
zação da rodovia Raposo Tavares (SP 270), entre Vargem 
Grande e São Roque. Ao todo serão seis obras com um in-
vestimento de R$ 277,9 milhões e geração de 3,9 mil novos 
empregos diretos. As intervenções serão executadas pela 
Concessionária CCR ViaOeste, sob fiscalização da ARTESP 
– Agência de Transporte do Estado de São Paulo, por meio 
do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do 
Estado de São Paulo. “Estamos aqui para trazer boas notí-
cias para São Roque. Uma delas é a duplicação da Raposo 
Tavares, um sonho antigo que estamos concluindo agora 
com essa obra. Em dois anos teremos uma rodovia que 
liga São Paulo a Sorocaba integralmente duplicada”, disse 
Rodrigo Garcia. Os projetos trarão melhorias na mobili-
dade e fluidez no tráfego urbano e de longa distância. As 
obras de duplicação serão realizadas em quatro trechos 
da Raposo Tavares: do km 45+200 ao km 53, do km 53 ao 
58+500, do km 58+500 ao 61 e do km 61 ao 63, totalizando 
cerca de 18 quilômetros duplicados na rodovia. (GSP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

NOTAS

AFundação Uni-
versitária para 
o Vestibular 
(Fuvest), res-
ponsável pelo 

exame de ingresso nos cur-
sos de graduação da USP, 
recebe a partir das 12 horas 
desta quarta, dia 1º de ju-
nho, os pedidos de redução 
e isenção de taxa de inscri-
ção do Concurso Vestibular 
2023 por meio do site www.
fuvest.br.

O interessado deve se 
cadastrar até as 12 horas 
do dia 15 de julho em uma 
das três modalidades de 
benefícios. A primeira é a 
isenção da taxa de inscri-
ção concedida pelo Con-
selho Curador da Fuvest, 
que considera renda bru-
ta mensal individual ou 
familiar por indivíduo de 

 D Para requerer um dos benefícios concedidos pela Fuvest, o 
candidato deverá ter cursado o ensino médio completo

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

USP: vestibular começa a  
receber pedidos de isenção 

INSCRIÇÃO. São três modalidades de benefício conforme a renda mensal individual ou 
familiar; pedidos de redução e isenção da taxa de inscrição devem ser feitos pelo site

no máximo R$ 1.818 ou 
comprovar desemprego. 
A segunda é a redução de 
50% da taxa de inscrição 
concedida para quem tem 
renda bruta mensal indi-

vidual ou familiar por indi-
víduo entre R$ 1.818,01 e R$ 
3.636,00. A terceira moda-
lidade considera redução 
de 50% da taxa de inscrição 
nos termos da Lei Estadual 

nº 12.782/2007 para quem 
tem renda bruta mensal 
individual ou familiar por 
indivíduo de no máximo 
R$ 2.424 ou comprovar de-
semprego próprio. O can-
didato deverá optar ape-
nas por uma modalidade 
de benefício a ser requeri-
do e não poderá modificar 
a opção após o envio do 
pedido.

Para requerer um dos 
benefícios concedidos pela 
Fuvest, o candidato deve-
rá, obrigatoriamente, ter 
cursado o ensino médio 
completo em instituições 
da rede pública de ensi-
no municipal, estadual ou 
federal. O regulamento 
está detalhado no site da 
Fuvest. Saiba mais no site 
www.fuvest.br/vestibular-
-da-usp. (GSP)

 D Foi incorporado no novo modelo de documento um código internacional utilizado nos passaportes; veja imagem 

LIDIANA CUIABANO/DETRAN-MT

Desde a quarta-feira (1º), a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) passa a ser emitida em 
novo formato. De acordo com 
a Secretaria Nacional de Trân-

sito (Senatran), o documento ficará “mais 
moderno” e, cumprindo determinações 
legais, possibilitará o uso do nome social 
e da filiação afetiva do condutor que as-
sim desejar.

Foi também incorporado um código 
internacional utilizado nos passaportes, 
que permite ao condutor embarcar em 
terminais de autoatendimento nos aero-
portos brasileiros. Como terá informações 
impressas em inglês e francês, além do 
português, o documento facilitará o uso 
em outros países.

As mudanças estavam previstas des-
de dezembro de 2021, quando o Conselho 
Nacional de Trânsito publicou a Resolu-
ção nº 886, que regulamenta especifica-

ções, produção e expedição da CNH.
A substituição da CNH não é obrigató-

ria. Ela será implementada de forma gra-
dual para novas habilitações, na medida 
em que os condutores venham a renovar 
ou emitir a segunda via do documento.

Conforme previsto na resolução - que 
detalha os itens de segurança que passa-
rão a ser adotados e apresenta como será 
o visual do documento -, a nova versão da 
carteira trará uma tabela para identificar 
os tipos de veículos que o condutor está 
apto a conduzir, bem como informações 
sobre o exercício de atividade remunera-
da do motorista e possíveis restrições 
médicas.

A nova CNH adotará nova cor. Além 
do verde, terá também o amarelo e novos 
elementos gráficos para dificultar a falsifi-
cação e fraudes. O documento terá um QR 
Code e poderá ser expedido nos formatos 
físico, digital ou ambos. (AB)

Nova CNH permite embarque 
nos aeroportos brasileiros 

As mudanças 
estavam previstas 
desde dezembro 
de 2021, quando 
o Conselho 
Nacional de 
Trânsito publicou 
a Resolução 
nº 886, que 
regulamenta 
especi� cações, 
produção e 
expedição da CNH

Fique 
ligado  
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aberturas de sol à  
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Sol com muitas 
nuvens. Pancadas 
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à noite.

15º 19° 15º 20° 14º 23°

Nublado pela 
manhã, com 
possibilidade de
garoa. Tarde de sol.
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7 e 8 9 e 0

Preços dos combustíveis. A Petrobras lançou ontem 
uma plataforma para facilitar o acesso a informações so-
bre os preços dos combustíveis. A estatal apresenta, de 
forma didática e com facilidade visual, informações sobre 
as parcelas envolvidas na formação dos valores da gaso-
lina, do diesel e do gás de cozinha (GLP) e, ainda, sobre 
a formação dos preços ao consumidor final. O novo site 
permite filtrar os valores pela média nacional ou por esta-
dos, considerando os impostos estaduais e outras variá-
veis locais.  A empresa destacou que há anos divulga, na 
página institucional da companhia, os valores cobrados 
em suas refinarias e a composição média do preço final, 
que é um tema de grande interesse do público em geral. 
“Nos últimos seis meses esta foi a informação mais aces-
sada, com quase 1,5 milhão de visualizações”, informou, 
em nota. A Petrobras lembrou, ainda, que em novembro 
do ano passado, lançou uma campanha publicitária vei-
culada em televisão, com a mesma intenção de informar 
sobre a formação de preços ao consumidor final. “O novo 
ambiente virtual é mais uma ação da Petrobras para man-
ter a sociedade informada sobre os preços de venda dos 
seus produtos”. Mais informações no site petrobras.com.
br/pt. (AB)

Melhorias na Raposo Tavares. O governo de SP iniciou 
na quarta-feira (1º) às obras para duplicação e moderni-
zação da rodovia Raposo Tavares (SP 270), entre Vargem 
Grande e São Roque. Ao todo serão seis obras com um in-
vestimento de R$ 277,9 milhões e geração de 3,9 mil novos 
empregos diretos. As intervenções serão executadas pela 
Concessionária CCR ViaOeste, sob fiscalização da ARTESP 
– Agência de Transporte do Estado de São Paulo, por meio 
do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do 
Estado de São Paulo. “Estamos aqui para trazer boas notí-
cias para São Roque. Uma delas é a duplicação da Raposo 
Tavares, um sonho antigo que estamos concluindo agora 
com essa obra. Em dois anos teremos uma rodovia que 
liga São Paulo a Sorocaba integralmente duplicada”, disse 
Rodrigo Garcia. Os projetos trarão melhorias na mobili-
dade e fluidez no tráfego urbano e de longa distância. As 
obras de duplicação serão realizadas em quatro trechos 
da Raposo Tavares: do km 45+200 ao km 53, do km 53 ao 
58+500, do km 58+500 ao 61 e do km 61 ao 63, totalizando 
cerca de 18 quilômetros duplicados na rodovia. (GSP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

NOTAS

AFundação Uni-
versitária para 
o Vestibular 
(Fuvest), res-
ponsável pelo 

exame de ingresso nos cur-
sos de graduação da USP, 
recebe a partir das 12 horas 
desta quarta, dia 1º de ju-
nho, os pedidos de redução 
e isenção de taxa de inscri-
ção do Concurso Vestibular 
2023 por meio do site www.
fuvest.br.

O interessado deve se 
cadastrar até as 12 horas 
do dia 15 de julho em uma 
das três modalidades de 
benefícios. A primeira é a 
isenção da taxa de inscri-
ção concedida pelo Con-
selho Curador da Fuvest, 
que considera renda bru-
ta mensal individual ou 
familiar por indivíduo de 

 D Para requerer um dos benefícios concedidos pela Fuvest, o 
candidato deverá ter cursado o ensino médio completo

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

USP: vestibular começa a  
receber pedidos de isenção 

INSCRIÇÃO. São três modalidades de benefício conforme a renda mensal individual ou 
familiar; pedidos de redução e isenção da taxa de inscrição devem ser feitos pelo site

no máximo R$ 1.818 ou 
comprovar desemprego. 
A segunda é a redução de 
50% da taxa de inscrição 
concedida para quem tem 
renda bruta mensal indi-

vidual ou familiar por indi-
víduo entre R$ 1.818,01 e R$ 
3.636,00. A terceira moda-
lidade considera redução 
de 50% da taxa de inscrição 
nos termos da Lei Estadual 

nº 12.782/2007 para quem 
tem renda bruta mensal 
individual ou familiar por 
indivíduo de no máximo 
R$ 2.424 ou comprovar de-
semprego próprio. O can-
didato deverá optar ape-
nas por uma modalidade 
de benefício a ser requeri-
do e não poderá modificar 
a opção após o envio do 
pedido.

Para requerer um dos 
benefícios concedidos pela 
Fuvest, o candidato deve-
rá, obrigatoriamente, ter 
cursado o ensino médio 
completo em instituições 
da rede pública de ensi-
no municipal, estadual ou 
federal. O regulamento 
está detalhado no site da 
Fuvest. Saiba mais no site 
www.fuvest.br/vestibular-
-da-usp. (GSP)

 D Foi incorporado no novo modelo de documento um código internacional utilizado nos passaportes; veja imagem 

LIDIANA CUIABANO/DETRAN-MT

Desde a quarta-feira (1º), a Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) passa a ser emitida em 
novo formato. De acordo com 
a Secretaria Nacional de Trân-

sito (Senatran), o documento ficará “mais 
moderno” e, cumprindo determinações 
legais, possibilitará o uso do nome social 
e da filiação afetiva do condutor que as-
sim desejar.

Foi também incorporado um código 
internacional utilizado nos passaportes, 
que permite ao condutor embarcar em 
terminais de autoatendimento nos aero-
portos brasileiros. Como terá informações 
impressas em inglês e francês, além do 
português, o documento facilitará o uso 
em outros países.

As mudanças estavam previstas des-
de dezembro de 2021, quando o Conselho 
Nacional de Trânsito publicou a Resolu-
ção nº 886, que regulamenta especifica-

ções, produção e expedição da CNH.
A substituição da CNH não é obrigató-

ria. Ela será implementada de forma gra-
dual para novas habilitações, na medida 
em que os condutores venham a renovar 
ou emitir a segunda via do documento.

Conforme previsto na resolução - que 
detalha os itens de segurança que passa-
rão a ser adotados e apresenta como será 
o visual do documento -, a nova versão da 
carteira trará uma tabela para identificar 
os tipos de veículos que o condutor está 
apto a conduzir, bem como informações 
sobre o exercício de atividade remunera-
da do motorista e possíveis restrições 
médicas.

A nova CNH adotará nova cor. Além 
do verde, terá também o amarelo e novos 
elementos gráficos para dificultar a falsifi-
cação e fraudes. O documento terá um QR 
Code e poderá ser expedido nos formatos 
físico, digital ou ambos. (AB)

Nova CNH permite embarque 
nos aeroportos brasileiros 

As mudanças 
estavam previstas 
desde dezembro 
de 2021, quando 
o Conselho 
Nacional de 
Trânsito publicou 
a Resolução 
nº 886, que 
regulamenta 
especi� cações, 
produção e 
expedição da CNH

Fique 
ligado  
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 A Seguindo a mesma di-
retriz do governo do Esta-
do, a Prefeitura de São Pau-
lo anunciou na tarde desta 
quarta-feira (1º) que o uso de 
máscaras na cidade é reco-
mendado em ambientes fe-
chados. A decisão foi tomada 
após reunião com técnicos 
da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) para avaliação 
dos índices epidemiológicos 
das últimas semanas.

A decisão da administra-
ção do prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB) leva em conta o 
aumento na positividade 
dos testes rápidos antígenos 
(TRAs) para Covid-19. Na se-
mana epidemiológica 17 (24 
a 30 de abril), a taxa de posi-
tividade foi de 4%, enquanto 
em 30 de maio, a positivida-
de foi de 18%.

De acordo com o secretá-
rio municipal da Saúde, Luiz 
Carlos Zamarco, a recomen-
dação tem como objetivo 
proteger a população neste 
momento de alta do número 
de casos positivos para a Co- A decisão da retomada das máscaras leva em conta o aumento na positividade dos testes rápidos

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

Prefeitura de São Paulo volta  
a recomendar uso de máscara 

EM LOCAIS FECHADOS. Decisão foi tomada após reunião com técnicos para avaliação dos índices epidemiológicos 

vid-19 na cidade de São Paulo 
e em todo o País.

 “Além do uso da máscara, 
é importante que a popula-
ção complete o seu ciclo va-
cinal. Tanto para o primeiro 
ciclo, quanto para as doses de 
reforço. Nossos postos estão 
abertos diariamente e a va-
cina está disponível para to-
dos”, ressalta.

A gestão municipal desta-
cou que a utilização da más-
cara, cobrindo corretamente 
nariz e boca, em ambientes 
fechados da capital paulista 
é uma recomendação para 
evitar contágio pela doença. 
Porém, o uso segue obriga-
tório em equipamentos de 
saúde e em transportes co-
letivos, como ônibus, trens 
da CPTM e metrô.

Os números de óbitos, 
casos e hospitalizações pelo 
novo coronavírus estão dis-
poníveis e podem ser acom-
panhados diariamente no 
Painel-19, atualizado diaria-
mente pelas secretarias es-
taduais da Saúde. (GSP)

Covid: casos 
aumentam 
mais de 300% 
em escolas 

 A Um levamento realizado 
pelo sindicato dos professores 
da rede estadual apontou que 
os casos de Covid-19 aumen-
taram mais de 300% nas es-
colas estaduais de São Paulo 
nas últimas semanas. De acor-
do com a Apeoesp, foram re-
gistrados mais de 600 casos 
de professores, funcionários e 
alunos contaminados em pelo 
menos 92 escolas estaduais, 
desde o dia 11 de maio até esta  
quarta-feira (1º).

No entanto, a plataforma 
do próprio governo do esta-
do divulga que os são núme-
ros ainda maiores. De acordo 
com o Sistema de Informação 
e Monitoramento da Educa-
ção (Simed), nas últimas quatro 
semanas, houve aumento de 
370% nos casos confirmados 
da doença nas escolas.

De 8 de maio até esta quar-
ta-feira (1°) foram 765 casos 
confirmados da doença, sen-
do que a última semana epide-
miológica se encerra apenas no 
sábado (4). Já nas quatro sema-
nas anteriores, entre 10 de abril 
e 7 de maio, tinham sido regis-
trados 163 casos. (GSP) 

ESTADUAIS 

 A A Prefeitura de Taboão da 
Serra, na Grande São Paulo, 
retomou ontem a realização 
de testes rápidos para detec-
ção da Covid-19 no Parque das 
Hortênsias, sem a necessidade 
de pedido médico. A testagem 
acontecerá de segunda a sexta- 
feira, das 8h às 16h, na Praça 
Miguel Ortega, 500, no Parque 
Assunção. 

TESTE . 
É necessário apresentar docu-
mento oficial com foto, cartão 
do SUS e comprovante de en-
dereço.

Podem fazer o teste muní-
cipes maiores de 12 anos com 

Taboão retoma testagem 
rápida contra o coronavírus 

Parque das Hortênsias fica localizado no Parque Assunção, nº 500

IAN FREITAS/PMTS

sintomas gripais (febre, tosse, 
cansaço, dor de cabeça ou dor 
de garganta) que estejam até o 
7º dia de sintomas, bem como 
pessoas assintomáticas que ti-
veram contato com caso posi-
tivo e moradores com viagem 
marcada para o exterior.  Vale 
ressaltar que adolescentes de 
12 a 17 anos devem estar acom-
panhados de responsável le-
gal. Para menores de 12 anos, 
a indicação é procurar atendi-
mento no Pronto Socorro In-
fantil (PSI).

O secretário de Saúde, José 
Alberto Tarifa, diz que o objeti-
vo é identificar a infecção pelo 
novo coronavírus.  “O período 

Moradores que estejam há até 7 dias com sintomas gripais  
devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

mais frio do ano está chegan-
do e, com ele, também surgem 
doenças típicas do inverno, 
como gripes, resfriados e aler-
gias, cujos sintomas são muito 
parecidos com os da Covid-19. 
Para descartar a possibilida-
de e acompanhar ainda mais 
de perto os casos positivos no 
município decidimos retomar 
os teste rápidos no Parque das 
Hortênsias”, disse.

O teste que será realizado é 
do tipo antígeno, com amostra 
coletada através de swab (coto-
nete) nasal. Após realizar a co-
leta, o resultado é emitido em 
até 15 minutos. Em caso posi-
tivo, o serviço de consulta re-

mota Alô Doutor é notificado 
para acompanhamento do pa-
ciente, por isso é essencial que 
o telefone para contato esteja 
atualizado.

ALÔ DOUTOR. 
Os taboanenses que apresen-
tam sintomas de gripe podem 

também passar em consulta 
remota com médico, sem sair 
de casa, através do Alô Dou-
tor. O serviço da Prefeitura de 
Taboão da Serra funciona pelo 
telefone (11) 4788-7700, de se-
gunda a sexta-feira, exceto fe-
riado e ponto facultativo, das 
7h às 19h. (GSP)

PF investiga 
fraudes em 
licitações para 
tênis escolares 

 A A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na manhã des-
ta quarta-feira (1º) a Opera-
ção Gold Sneaker, visando 
a cumprir 15 mandados de 
busca e apreensão expedidos 
pela Justiça Federal de Marí-
lia. A finalidade é o aprofun-
damento das investigações 
referentes a supostas fraudes 
em procedimentos licitató-
rios e superfaturamento de 
preços, para aquisição de tê-
nis escolares destinados aos 
alunos da rede de ensino do 
município.

PREGÃO. 
Elementos colhidos até o 
momento apontaram que a 
fraude teria ocorrido em pre-
gão presencial realizado pela 
prefeitura daquela cidade, 
mediante a inclusão de cláu-
sula restritiva à participação 
de licitantes, consistente na 
exigência de apresentação 
de laudos técnicos compro-
batórios da qualidade dos 
produtos fornecidos, porém 
em prazo exíguo, bem como 
suposto conluio entre as em-
presas participantes, bus-
cando elevar os preços dos 
produtos licitados, que fo-
ram arrematados por R$ 2.22  
milhões.

SUPERFATURAMENTO. 
Em decorrência, estimou- se 
o possível superfaturamen-
to de preços de R$ 1.02 mi-
lhão, o que, de acordo com 
os investigadores, enseja a 
necessidade de aprofunda-
mento das investigações so-
bre eventual pagamento de 
propina a servidores públi-
cos municipais da cidade.

Os mandados foram 
cumpridos nos municípios 
paulistas de Marília (6) e São 
Paulo(2), gaúchos de Sapi-
ranga (4) e Canela (1), cata-
rinense de Navegantes (1) e 
parananense de Maringá (1). 
(GSP)

OPERAÇÃO POLICIAL 

 A A CEO da Uber, Sílvia Pen-
na, disse que a empresa vai 
continuar na cidade de Osas-
co, na Grande São Paulo, em 
vez de voltar para a Capital. A 
afirmação foi dada durante 
depoimento à CPI dos Apli-
cativos, na Câmara Municipal 
de São Paulo, na tarde desta 
terça-feira (31).

Sílvia Penna depôs ampa-
rada por um habeas corpus 
preventivo que, entre outras 
coisas, permitiu a ela ficar 
em silêncio sobre fatos que 
implicassem autoincrimina-
ção e não assinar o documen-
to legal de dizer a verdade à  
Comissão.

Segundo ela, a Uber está 
construindo uma nova sede 
em Osasco.

“Aquele é o local no qual 
vamos fazer um campus. Glo-
balmente tivemos, durante a 
pandemia, uma série de mu-
danças no formato de traba-

Sede da Uber segue 
em Osasco, diz CEO 

lho. Inclusive em São Fran-
cisco [nos Estados Unidos] a 
Uber também mudou de um 
escritório para um campus 
e, aqui no Brasil, temos essa 
construção em andamento”, 
explicou.

“É um projeto complexo, 
é um terreno que precisa de 
bastante intervenção, então 
está em processo. Temos a 
aprovação de projetos inter-
nos e externos, todas as li-
cenças e agora conseguimos 
as licenças de demolição, en-
tão é um projeto que segue 
em andamento”, completou 
ela, de acordo com o Portal 
da Câmara. 

Questionada, Sílvia tentou 
justificar a ausência de fun-
cionários na sede da Uber em 
Osasco quando a CPI realizou 
diligência no local, em março 
deste ano. Leia a matéria na 
íntegra pelo site da Gazeta. 
(Bruno Hoffmann)

 A Quatro meses após as chu-
vas que resultaram em 34 
mortes e mais de 5 mil desa-
lojados na Grande São Paulo, 
os municípios ainda não re-
ceberam o total de repasses 
solicitado para a recuperação 
dos locais atingidos, a recons-
trução das casas destruídas e 
as obras de prevenção a de-
sastres do tipo. 

Foram pedidos mais de 
R$ 500 milhões ao governo 
federal, mas, até o momen-
to, foram liberados R$ 5,8 mi-
lhões e apenas R$ 1,2 milhão 
foi efetivamente pago. As in-
formações foram divulgadas 
pelo “G1”. 

O governo estadual pa-
gou R$ 13 milhões dos R$ 15 
milhões prometidos para as  
cidades.

A tragédia aconteceu nos 
dias 30 e 31 de janeiro e, no 
total, de acordo com a Defesa 
Civil, foram 34 mortos e 5.277 

Após chuvas, cidades 
ainda aguardam verba

famílias desabrigadas ou de-
salojadas no estado.

Decretaram situação de 
emergência 14 cidades, e a 
mais atingida, Franco da Ro-
cha, registrou 18 mortes.

Além de Franco da Rocha, 
os óbitos foram nos seguin-
tes municípios: Várzea Pau-
lista (5), Francisco Morato (4), 
Embu das Artes (3), Arujá (1), 
Ribeirão Preto (1), Jaú (1) e Ita-
pevi (1).

As famílias que ficaram 
desabrigadas passaram a de-
pender do auxílio aluguel, de 
cerca de R$ 400, que, segun-
do eles, não é suficiente para 
bancar uma casa temporária.

Haviam sido solicitados 
mais de R$ 500 milhões pelo 
governo do Estado e por qua-
tro prefeituras ao Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal, mas, até hoje, só foram 
repassados R$ 1,2 milhão para 
Embu das Artes e Jaú. (GSP)

Empresas de 
ônibus em 
SP vão parar

 A Empresas de ônibus que 
operam na cidade de São 
Paulo realizaram na madru-
gada desta quarta-feira (1°) 
uma assembleia na qual de-
cidiram paralisar suas ope-
rações na próxima segun-
da-feira (6) em protesto por 
melhores condições de tra-
balho, entre outros pleitos.

Por conta da reunião, al-
gumas linhas de ônibus na 
Capital tiveram o início da 
operação atrasada, causan-
do transtornos para mui-
tos usuários. A SPTrans, que 
controla as atividades des-
tas empresas, informou que 
a circulação dos ônibus já 
foi normalizada. O rodízio de 
veículos não foi suspenso na 
capital paulista.

As reinvindicações feitas 
pelos trabalhadores podem 
ser conhecidas pelo site da 
Gazeta. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira torna 
público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 005/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para 
a contratação de empresa especializada em construção de unidade administrativa visando 
abrigar fábrica de sucos. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
gratuitamente na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura 
dos envelopes será no dia 05 de julho de 2022, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina 
Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 01 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário 
de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão 
Eletrônico nº 037/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para locação de 
aparelhos celulares smartphones para uso da Secretaria de Educação, Escolas Municipais e Divisão 
de Merenda Escolar, no dia 14 de junho de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br 
e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 01 de junho 
de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO 
ELETRÔNICO HEMO nº. 00407/2022 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592022OC00026 - PROCESSO nº. 
32-P-11990/2022, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, destinado a Registro de Preços de Reagente para biologia 
molecular, Kit para extração e purificação de DNA, Marcador peso molecular 100 PB a 2000 PB e Meio RPMI liquido 
1640 líquido, com comodato de equipamento, para o (item 02), de acordo com o discriminado no Anexo I. - O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será do dia 03/06/2022 até o dia 30/06/2022 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.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o 
Pregão Presencial nº 058/2022, objetivando a contratação de empresa especializada 
para realização de manutenções preventivas e corretivas dos elevadores e 
plataformas elevatórias, no dia 14 de junho de 2022, às 09:30 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
01 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

TERMO DE SUSPENSÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 076/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORIA, AMPLIAÇÕES E 
MONTAGENS LUMINO-TÉCNICAS DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA-SP (COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E 
APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO A COMPANHIA ELÉTRICA), CONFORME ANEXOS. 
CONSIDERANDO O OFÍCIO GP 1669/2022, TC – 012292.989.22-5, DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, FICA SUSPENSO A ABERTURA DO CERTAME, NO 
QUAL SERIA REALIZADO NO DIA 02/06/2022. PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL E 
DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA SERRA, 01 DE JUNHO DE 2022. 
JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS n.° 009/2022. 
Processo Administrativo n.º 099/2022. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade 
Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente ao OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVIDAMENTE 
HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA NELSON LUCIANO ANTONELLI, LOCALIZADA NO 
BAIRRO MONTE LÍBANO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS 
ANEXOS, para a empresa CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA sob o CNPJ 
06.080.227/0001-70, perfazendo um valor total de R$ 205.308,43. Araçoiaba da Serra, 01 de junho de 
2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito. Ordenador de Despesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2022

Início: 01/06/2022 - Encerramento: 15/06/2022 - Horário: 08h00min. Abertura dos 
Envelopes: 15/06/2022 - Horário: 08h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Contratação 
de empresa para efetuação de exames laboratoriais, para os pacientes usuários do sus, 
do município de Viradouro. Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos 
licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerra-
mento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo 
os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, 
nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para gravação, das 07h00min 
às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à sexta-feira ou através do 
site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 01 de junho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 110/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022

OBJETO: Aquisição de implementos agrícolas, destinados ao Programa “Patrulha Agrícola” da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, conforme especificações do Anexo I. Data da abertura: 15/06/2022, às 08:00 
horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Compras, Licitações e Gestão de 
Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP ou pelos e-mails: enio.
licitacao@birigui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela seção e retirado 
gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 01/06/2022.

Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório 98/2022. To-
mada de Preços 10/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
especializada para execução de obra, com fornecimento de materiais, re-
ferente à execução de infraestrutura em vias públicas, prolongamento de 
ruas, a serem realizadas na Rua José Zar, Rua Carlos Bevilacqua, Rua 
Osório Junqueira e Rua Projetada 02, Castilho – SP. Considerando a re-
gularidade 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: R & L Construção 
e Pavimentação Ltda – EPP. Rua Tenente Penha, 584 – Centro. Boa Es-
perança do Sul – SP. CNPJ (MF): 23.018.036/0001-06. Item: 01. Valor: R$ 
988.678,91 (Novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e noventa e um centavos). Castilho – SP, 01 de junho de 2022. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

“AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 0039/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 9.715/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE”. ADJUDICO o “Registro de preços” 
para eventual aquisição de pães para atender as Secretarias da Prefeitura 
Municipal, obedecidas às especificações do termo de referência, confor-
me Anexo - I do Edital, HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Per-
manente para Julgamento de Licitações, para a empresa: JOAQUIM DA 
SILVA ME, CNPJ n.º 26.264.807/0001-25. Embu Guaçu 01 de junho de 
2022. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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, 
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 058-B/2022– Pregão Ele-
trônico nº 033/2022-Proc.Adm. nº 4552/2022. OBJETO: Registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de Medicamento Canabidiol. Nova 
data da entrega das propostas dia 14/06/2022 às 10:00horas. Edital 
nº111/2022 – Concorrência Pública nº 011/2022 Proc. Adm. nº 829/2022 
– Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de 
material e mão de obra para construção de 12 estações elevatórias de 
esgoto, Bairros Ilhote, Portinho, Feiticeira e Julião. Data da entrega das 
propostas até o dia 04/07/2022 às 10:30 horas. Os editais completos 
deverão ser retirados no portal oficial 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$ 351,20

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/22 – Objeto: do tipo menor valor global, 
para Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
aerolevantamento e fornecimento de solução em geotecnologia com  de-
senvolvimento e implantação de um sistema para gestão de informações do 
cadastro territorial, visando a recuperação de receita tributária e atualização 
cadastral da base territorial para fins multifinalitários sob responsabilidade 
da Secretaria de Finanças e Orçamentos do Município de Campo Limpo 
Paulista/SP. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 21/06/2022 
às 10:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 21/06/2022 às 10:00h. A 
retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.campolimpopaulista.sp.gov.
br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pregao@campo-
limpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, situada na 
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo Paulista, das 
11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos. 

FÁBIO FERREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ALTERAÇÃO DE DATA LICITAÇÃO.

 Comunicamos a todos interessados na Tomada de Preços 05-2022 
Contratação de empresa para reforma da residência n poliesportivo Sebastião Elias de 
Deus, que por conveniência e oportunidade da administração pública, fi ca transferida 
a data de abertura da licitação que estava marcada para o dia 03/06/2022 as 09h30m, 
fi cando assim remarcada para o dia 08/06/2022 as 09h00m. 
As demais clausulas do edital se mantém.

Cajuru/SP 01 de junho de 2022.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Tomada de Preço nº 04/2022

Aviso de Continuação de Licitação
O Município de Cajuru comunica as empresas credenciadas na Tomada de Preço 
04/2022, cujo objeto é reforma e revitalização do parque permanente de exposições 
Nene Tincani e a construção de 3 portais nas entradas do município de Cajuru 
-SP, onde participaram as empresas, que a continuação da sessão de lances terá 
início no dia 10/06/2022 às 09h00min. Demais informações relativas ao certame, 
estão disponibilizadas na Prefeitura Municipal, no Largo São Bento nº 985, Centro, 
nesta cidade, no telefone 16-3667-9903 / 3667-9912 e/ou através do e-mail 
licitacao@cajuru.sp.gov.br. 

Cajuru, 01 de junho de 2022.
ALEX MORETINI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação

Pregão nº 43/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais pedagógicos. Á vista dos 
elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do 
pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 43/2022 
(pregão eletrônico) homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de 
Preços para aquisição de materiais pedagógicos.

Cajuru/SP 01 de junho de 2022.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 38/2022, PROCESSO: 287/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO PARA USO NAS COZINHAS ESCOLARES. DATA 
E HORA DA LICITAÇÃO: 28/06/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Munici-
pal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra 
no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o 
Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 42/2022, PROCESSO: 299/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE BLOCOS, CANALETAS E GUIAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 27/06/2022 as 09h00, 
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, 
Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período 
das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica 
para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o 
número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Estado de São Paulo

www.campinas.sp.leg.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

Processo CMC-ADM-2022/00140
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de recepção nas
dependências da Câmara Municipal de Campinas, conforme especificações contidas no Anexo
I - Termo de Referência.

A Câmara Municipal de Campinas, por intermédio deste Diretor de Materiais e Patrimônio, após 
análise de pedido de esclarecimento, realizou a exclusão do item 12.1.6. do instrumento 
convocatório. A partir da alteração, fica designada nova data e horário para o certame, conforme 
abaixo:

Início de Acolhimento das Propostas: a partir das 8h do dia 02/06/2022;
Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 15/06/2022;
Disponibilidade do Edital: 02/06/2022, no portal eletrônico www.compras.gov.br.
Esclarecimentos adicionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / 
compras.camara.campinas@gmail.com.

Campinas, 1º de junho de 2022
Luiz Carlos Petroni

Diretor de Materiais e Patrimônio

 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 14/06/2022, 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

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - PROCESSO Nº 201.685/2021

OBJETO: Registro de Preços para manutenção em motores. 
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à 
necessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de abertura 
das propostas, cuja data estava marcada para o dia 13 de junho de 2022. Após as 
correções, uma nova sessão será agendada e o pregão será identificado pelo número 
021-2/2022. Mogi das Cruzes, em 01 de junho de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA - 
Diretor Geral

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

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
C.N.P.J. 60.498.417/0001-58  NIRE 3530001471-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
dos Acionistas da São Paulo Trans porte S/A, realizada em 10 de maio de 2022.

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 11 horas, reuniram-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, por meio de videoconferência, secretariada em sua 
sede social, na Rua Boa Vista, 236, no 8º andar, na Capital de São Paulo, os acionis-
tas da São Paulo Transporte S/A. Verificando que se achavam presentes acionistas 
representando ações que atingiram o “quorum” legal para a realização da Assem-
bleia, a senhora Rosana Roque do Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência 
em exercício, abriu os trabalhos e, invocando o artigo 6º do Estatuto Social, solicitou 
aos Senhores representantes dos Acionistas que escolhessem a Presidente e a Se-
cretária da Assembleia. Os citados representantes escolheram, respectivamente, a 
mencionada Chefe de Gabinete em exercício e a mim, Silvia Mariko Mayeda, Analista 
de Gestão Sênior, pelo que assumi o encargo de secretariar os trabalhos e, por deter-
minação da Senhora Presidente da Assembleia, procedi à leitura do edital de convo-
cação publicado na “Gazeta de São Paulo”, nas versões impressa e digital, nos dias 
28/04/2022, 29/04/2022 e 30/04/2022 a 02/05/2022 edital esse do seguinte teor: “SÃO 
PAULO TRANSPORTE S/A - C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-58 – NIRE 3530001471-5 
– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam 
convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transporte S/A, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em 10 de maio de 2022, com 
início às 11 horas, em sua sede social, nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 236, no 8º 
andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 
1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 1.1. Remuneração dos Administra-
dores, dos Conselheiros Fiscais e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário 
da Empresa; 1.2. Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 26 de abril de 
2022 - (a.a.) EURÍPEDES SALES. - Presidente do Conselho de Administração”. 
Conforme o item 1.1. do Edital de Convocação, o Dr. Luiz Paulo Zerbini Pereira, 
R.F. 660.992-9, Procurador do Município, designado pela acionista majoritária, a Pre-
feitura do Município de São Paulo - PMSP, para representá-la nesta Assembleia, de 
acordo com as instruções de sua representada, lançou voto no sentido de aprovar a 
atualização da remuneração dos Diretores e Presidente da Empresa, para o valor de 
R$ 24.823,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos) 
do Diretor Presidente e para o valor de R$ 23.550,50 (vinte e três mil, quinhentos e 
cinqüenta reais e cinqüenta centavos) dos demais Diretores, respeitadas as demais 
condições e exigências fixadas em lei específica e nos respectivos estatutos sociais, 
permanecendo inalterados todos os outros direitos e prerrogativas atualmente autori-
zados, nos termos da manifestação da Junta Orçamentário-Financeira; e lançou voto 
no sentido de manter a remuneração atual dos Conselheiros Fiscais, dos Conselheiros 
de Administração e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme mani-
festação de SF/SUTEM/DECAP (062632353). Posto o assunto em votação - em que 
se abstiveram de tomar parte os impedidos por lei – foi aprovada a proposta do repre-
sentante da Prefeitura do Município de São Paulo. 1.2. do Edital de Convocação – 
Outros assuntos de interesse social, a Senhora Presidente da Assembleia ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como não fizeram uso dessa prerrogativa, 
e achando-se esgotada a Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia determinou que 
os trabalhos fossem suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. 
Lavrada esta, os trabalhos foram reabertos e a ata lida e achada conforme, pelo que 
foi unanimemente aprovada pelos acionistas, tendo a Presidente da Assembleia de-
terminado que dela fossem tiradas as necessárias cópias fiéis, para os fins legais. 
São Paulo, 10 de maio de 2022. (a.a.) Presidente da Assembleia: Rosana Roque do 
Nascimento; Secretária da Assembleia: Silvia Mariko Mayeda; Representante do Acio-
nista Majoritário – Prefeitura do Município de São Paulo: Dr. Luiz Paulo Zerbini Pereira. 
É a presente cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da 
São Paulo Transporte S/A, lavrada às folhas 170 e 171, do Livro de Atas nº 15 das 
Assembleias Gerais dos Acionistas da São Paulo Transporte S/A. SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – JUCESP. Certifico o Registro sob número 266.838/22-4 em 26/05/2022 (a.) 
Gisela Simiema Ceschin SECRETÁRIA GERAL.  

ADENDO I - Pregão Eletrônico Hemo nº 00390/2022 - Processo nº 32-P-11988/2022 - Oferta de Compra BEC/SP: 102204100592022OC00031 - 
Objeto: 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%. - A Universidade 
Estadual de Campinas – Unicamp torna público o Adendo I ao Edital e Anexo I da licitação supramencionada, conforme segue: - No preâmbulo do Edital e 
no ANEXO I Onde se lê: a) PREGÃO ELETRÔNICO HEMO– Nº 00390/2022 PROCESSO nº 32-P-11988/2022 b) Item: 03 - Descrição (Com código do 
Hemocentro da Unicamp e Código BEC): Ciclofosfamida 1g; Medicamentos gerais de uso humano; ciclofosfamida 1g; FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIOFILO 
PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA; via de administração intramuscular/ intraperitoneal/ 
intrapleural/intravenosa.Código Hemo: 75259 Código BEC: 108391 - Quantidade Mínima: 50 unidades - Quantidade Máxima:  30.000 unidades - Leia-se:
a) PREGÃO ELETRÔNICO HEMO– Nº 00390/2022 OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592022OC00031 PROCESSO nº 32-P-11988/2022. b) 
Item: 03 - Descrição (Com código do Hemocentro da Unicamp e Código BEC) Ciclofosfamida 1g; Medicamentos gerais de uso humano; ciclofosfamida 1g; 
FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA; via de administração intramuscular/ 
intraperitoneal/ intrapleural/intravenosa. Código Hemo: 75259 Código BEC: 108391 - Quantidade Mínima: 01 unidade - Quantidade Máxima: 900 unidades 
-  Permanecem inalteradas as demais condições do edital e seus anexos.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Secretaria de Habitação

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO – CDHU, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER aos mutuários dos 
Empreendimentos, Municípios abaixo listados, cujos Nomes, nºs de Contrato/Conta e 
Endereços encontram-se abaixo descritos, que por força de cláusula resolutória existente 
no Contrato de Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra - V firmado 
com a CDHU, deverão REGULARIZAR a ocupação dos referidos imóveis, bem como as 
prestações pendentes de pagamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA do seu vínculo com a CDHU, 
por força da mencionada cláusula contratual, constante da Notificação Extrajudicial já 
encaminhada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NOME CONTA ENDEREÇO CONJUNTO MUNICÍPIO 
ALDA 

EURIDES 
MORADIM 

855.616-9 
RUA UVA PATRICIA 
NR 58 Q:05 L:01 B:49ª 

AP 22 
JUNDIAÍ 

A2/A3/A4/A5/A6 JUNDIAÍ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 
PROCESSO N° 0801/2022

Objeto: Aquisição de materiais e produtos para laboratório, conforme 
edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos 
interessados e poderá ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e 
www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 
09h do dia 15/06/2022 e início da sessão de disputa às 10h do dia 
15/06/2022 (horário de Brasília).

São Carlos, 01 de junho de 2022.
Setor de Contratos e Licitações

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida 
Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, 
de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_
OPERAÇÃO

ESPOLIO SOLANGE DA SILVA 
BARBOSA 18350579854 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4001983

ESPOLIO LUIZ CELSO DA 
SILVA 7853808844 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4001574

Itsem Campos Andrade
Gerente Geral

Edital de Notificação

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO 
ESTÁ A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO 
DE CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS 
CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA 
FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no 
Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR 
OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE SECURITIZAÇÃO, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida 
Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, 
de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida 
Provisória Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO LUIZ 

GONZAGA MARQUES 
DE OLIVEIRA

89223004853 MUTUARIO 
PRINCIPAL 144100764

Itsem Campos Andrade
Gerente Geral

Edital de Notificação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira torna 
público que estará aberta a CONCORRÊNCIA Nº 005/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para 
a contratação de empresa especializada em construção de unidade administrativa visando 
abrigar fábrica de sucos. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
gratuitamente na internet, no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura 
dos envelopes será no dia 05 de julho de 2022, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina 
Calssavara Caldana, 451, Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou 
pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 01 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário 
de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão 
Eletrônico nº 037/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para locação de 
aparelhos celulares smartphones para uso da Secretaria de Educação, Escolas Municipais e Divisão 
de Merenda Escolar, no dia 14 de junho de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br 
e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 01 de junho 
de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o PREGÃO 
ELETRÔNICO HEMO nº. 00407/2022 - OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592022OC00026 - PROCESSO nº. 
32-P-11990/2022, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, destinado a Registro de Preços de Reagente para biologia 
molecular, Kit para extração e purificação de DNA, Marcador peso molecular 100 PB a 2000 PB e Meio RPMI liquido 
1640 líquido, com comodato de equipamento, para o (item 02), de acordo com o discriminado no Anexo I. - O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será do dia 03/06/2022 até o dia 30/06/2022 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.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o 
Pregão Presencial nº 058/2022, objetivando a contratação de empresa especializada 
para realização de manutenções preventivas e corretivas dos elevadores e 
plataformas elevatórias, no dia 14 de junho de 2022, às 09:30 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 
01 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

TERMO DE SUSPENSÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 076/2022. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORIA, AMPLIAÇÕES E 
MONTAGENS LUMINO-TÉCNICAS DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA-SP (COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E 
APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO A COMPANHIA ELÉTRICA), CONFORME ANEXOS. 
CONSIDERANDO O OFÍCIO GP 1669/2022, TC – 012292.989.22-5, DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, FICA SUSPENSO A ABERTURA DO CERTAME, NO 
QUAL SERIA REALIZADO NO DIA 02/06/2022. PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL E 
DEMAIS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES. ARAÇOIABA DA SERRA, 01 DE JUNHO DE 2022. 
JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR - PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS n.° 009/2022. 
Processo Administrativo n.º 099/2022. Levo ao conhecimento dos interessados que a autoridade 
Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente ao OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVIDAMENTE 
HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA NELSON LUCIANO ANTONELLI, LOCALIZADA NO 
BAIRRO MONTE LÍBANO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS 
ANEXOS, para a empresa CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA sob o CNPJ 
06.080.227/0001-70, perfazendo um valor total de R$ 205.308,43. Araçoiaba da Serra, 01 de junho de 
2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito. Ordenador de Despesa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 
REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2022

Início: 01/06/2022 - Encerramento: 15/06/2022 - Horário: 08h00min. Abertura dos 
Envelopes: 15/06/2022 - Horário: 08h00min. Tipo: Menor Valor Unitário. Objeto: Contratação 
de empresa para efetuação de exames laboratoriais, para os pacientes usuários do sus, 
do município de Viradouro. Processo Licitatório de Acordo com a Lei Complementar 
123/2006. A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos 
licitantes interessados, abertura de certame, com objeto acima especifi cado, cujo encerra-
mento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s), devendo 
os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel Joaquim, 
nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para gravação, das 07h00min 
às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à sexta-feira ou através do 
site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes ao certame estarão 
disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 01 de junho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
EDITAL Nº 110/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022

OBJETO: Aquisição de implementos agrícolas, destinados ao Programa “Patrulha Agrícola” da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, conforme especificações do Anexo I. Data da abertura: 15/06/2022, às 08:00 
horas. Melhores informações poderão ser obtidas junto à Divisão de Compras, Licitações e Gestão de 
Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155 Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP ou pelos e-mails: enio.
licitacao@birigui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela seção e retirado 
gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 01/06/2022.

Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório 98/2022. To-
mada de Preços 10/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia 
especializada para execução de obra, com fornecimento de materiais, re-
ferente à execução de infraestrutura em vias públicas, prolongamento de 
ruas, a serem realizadas na Rua José Zar, Rua Carlos Bevilacqua, Rua 
Osório Junqueira e Rua Projetada 02, Castilho – SP. Considerando a re-
gularidade 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: R & L Construção 
e Pavimentação Ltda – EPP. Rua Tenente Penha, 584 – Centro. Boa Es-
perança do Sul – SP. CNPJ (MF): 23.018.036/0001-06. Item: 01. Valor: R$ 
988.678,91 (Novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito 
reais e noventa e um centavos). Castilho – SP, 01 de junho de 2022. Paulo 
Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

“AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 0039/2021, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° E – 9.715/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE”. ADJUDICO o “Registro de preços” 
para eventual aquisição de pães para atender as Secretarias da Prefeitura 
Municipal, obedecidas às especificações do termo de referência, confor-
me Anexo - I do Edital, HOMOLOGANDO a decisão da Comissão Per-
manente para Julgamento de Licitações, para a empresa: JOAQUIM DA 
SILVA ME, CNPJ n.º 26.264.807/0001-25. Embu Guaçu 01 de junho de 
2022. José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

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, 
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital nº 058-B/2022– Pregão Ele-
trônico nº 033/2022-Proc.Adm. nº 4552/2022. OBJETO: Registro de pre-
ços para futura e eventual aquisição de Medicamento Canabidiol. Nova 
data da entrega das propostas dia 14/06/2022 às 10:00horas. Edital 
nº111/2022 – Concorrência Pública nº 011/2022 Proc. Adm. nº 829/2022 
– Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de 
material e mão de obra para construção de 12 estações elevatórias de 
esgoto, Bairros Ilhote, Portinho, Feiticeira e Julião. Data da entrega das 
propostas até o dia 04/07/2022 às 10:30 horas. Os editais completos 
deverão ser retirados no portal oficial 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$ 351,20

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/22 – Objeto: do tipo menor valor global, 
para Contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
aerolevantamento e fornecimento de solução em geotecnologia com  de-
senvolvimento e implantação de um sistema para gestão de informações do 
cadastro territorial, visando a recuperação de receita tributária e atualização 
cadastral da base territorial para fins multifinalitários sob responsabilidade 
da Secretaria de Finanças e Orçamentos do Município de Campo Limpo 
Paulista/SP. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o dia 21/06/2022 
às 10:00h e ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 21/06/2022 às 10:00h. A 
retirada do Edital poderá ser feita pelo site www.campolimpopaulista.sp.gov.
br – no link licitações, solicitado por e-mail nos endereços pregao@campo-
limpopaulista.sp.gov.br ou ainda na Diretoria de Administração, situada na 
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro – Campo Limpo Paulista, das 
11:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos. 

FÁBIO FERREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ALTERAÇÃO DE DATA LICITAÇÃO.

 Comunicamos a todos interessados na Tomada de Preços 05-2022 
Contratação de empresa para reforma da residência n poliesportivo Sebastião Elias de 
Deus, que por conveniência e oportunidade da administração pública, fi ca transferida 
a data de abertura da licitação que estava marcada para o dia 03/06/2022 as 09h30m, 
fi cando assim remarcada para o dia 08/06/2022 as 09h00m. 
As demais clausulas do edital se mantém.

Cajuru/SP 01 de junho de 2022.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Tomada de Preço nº 04/2022

Aviso de Continuação de Licitação
O Município de Cajuru comunica as empresas credenciadas na Tomada de Preço 
04/2022, cujo objeto é reforma e revitalização do parque permanente de exposições 
Nene Tincani e a construção de 3 portais nas entradas do município de Cajuru 
-SP, onde participaram as empresas, que a continuação da sessão de lances terá 
início no dia 10/06/2022 às 09h00min. Demais informações relativas ao certame, 
estão disponibilizadas na Prefeitura Municipal, no Largo São Bento nº 985, Centro, 
nesta cidade, no telefone 16-3667-9903 / 3667-9912 e/ou através do e-mail 
licitacao@cajuru.sp.gov.br. 

Cajuru, 01 de junho de 2022.
ALEX MORETINI - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Extrato de Adjudicação e Homologação

Pregão nº 43/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais pedagógicos. Á vista dos 
elementos informativos constantes do presente processo, e em especial, a decisão do 
pregoeiro e equipe de apoio encarregada de julgar e processar o pregão nº 43/2022 
(pregão eletrônico) homologo e adjudico a licitação, promovida para Registro de 
Preços para aquisição de materiais pedagógicos.

Cajuru/SP 01 de junho de 2022.
Alex Moretini - Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 38/2022, PROCESSO: 287/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MATERIAS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO PARA USO NAS COZINHAS ESCOLARES. DATA 
E HORA DA LICITAÇÃO: 28/06/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Munici-
pal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra 
no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o 
Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, 
informando os dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 42/2022, PROCESSO: 299/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE BLOCOS, CANALETAS E GUIAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 27/06/2022 as 09h00, 
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, 
Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período 
das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica 
para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o 
número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Estado de São Paulo

www.campinas.sp.leg.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

Processo CMC-ADM-2022/00140
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de recepção nas
dependências da Câmara Municipal de Campinas, conforme especificações contidas no Anexo
I - Termo de Referência.

A Câmara Municipal de Campinas, por intermédio deste Diretor de Materiais e Patrimônio, após 
análise de pedido de esclarecimento, realizou a exclusão do item 12.1.6. do instrumento 
convocatório. A partir da alteração, fica designada nova data e horário para o certame, conforme 
abaixo:

Início de Acolhimento das Propostas: a partir das 8h do dia 02/06/2022;
Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 15/06/2022;
Disponibilidade do Edital: 02/06/2022, no portal eletrônico www.compras.gov.br.
Esclarecimentos adicionais através dos e-mails: licitacoes@campinas.sp.leg.br / 
compras.camara.campinas@gmail.com.

Campinas, 1º de junho de 2022
Luiz Carlos Petroni

Diretor de Materiais e Patrimônio

 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 14/06/2022, 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

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - PROCESSO Nº 201.685/2021

OBJETO: Registro de Preços para manutenção em motores. 
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do 
Sr. Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à 
necessidade de alterações no edital, fica suspensa “sine die” a sessão de abertura 
das propostas, cuja data estava marcada para o dia 13 de junho de 2022. Após as 
correções, uma nova sessão será agendada e o pregão será identificado pelo número 
021-2/2022. Mogi das Cruzes, em 01 de junho de 2022 - JOÃO JORGE DA COSTA - 
Diretor Geral

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

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
C.N.P.J. 60.498.417/0001-58  NIRE 3530001471-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
dos Acionistas da São Paulo Trans porte S/A, realizada em 10 de maio de 2022.

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 11 horas, reuniram-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, por meio de videoconferência, secretariada em sua 
sede social, na Rua Boa Vista, 236, no 8º andar, na Capital de São Paulo, os acionis-
tas da São Paulo Transporte S/A. Verificando que se achavam presentes acionistas 
representando ações que atingiram o “quorum” legal para a realização da Assem-
bleia, a senhora Rosana Roque do Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência 
em exercício, abriu os trabalhos e, invocando o artigo 6º do Estatuto Social, solicitou 
aos Senhores representantes dos Acionistas que escolhessem a Presidente e a Se-
cretária da Assembleia. Os citados representantes escolheram, respectivamente, a 
mencionada Chefe de Gabinete em exercício e a mim, Silvia Mariko Mayeda, Analista 
de Gestão Sênior, pelo que assumi o encargo de secretariar os trabalhos e, por deter-
minação da Senhora Presidente da Assembleia, procedi à leitura do edital de convo-
cação publicado na “Gazeta de São Paulo”, nas versões impressa e digital, nos dias 
28/04/2022, 29/04/2022 e 30/04/2022 a 02/05/2022 edital esse do seguinte teor: “SÃO 
PAULO TRANSPORTE S/A - C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-58 – NIRE 3530001471-5 
– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam 
convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transporte S/A, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em 10 de maio de 2022, com 
início às 11 horas, em sua sede social, nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 236, no 8º 
andar, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 
1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 1.1. Remuneração dos Administra-
dores, dos Conselheiros Fiscais e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário 
da Empresa; 1.2. Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 26 de abril de 
2022 - (a.a.) EURÍPEDES SALES. - Presidente do Conselho de Administração”. 
Conforme o item 1.1. do Edital de Convocação, o Dr. Luiz Paulo Zerbini Pereira, 
R.F. 660.992-9, Procurador do Município, designado pela acionista majoritária, a Pre-
feitura do Município de São Paulo - PMSP, para representá-la nesta Assembleia, de 
acordo com as instruções de sua representada, lançou voto no sentido de aprovar a 
atualização da remuneração dos Diretores e Presidente da Empresa, para o valor de 
R$ 24.823,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e cinqüenta centavos) 
do Diretor Presidente e para o valor de R$ 23.550,50 (vinte e três mil, quinhentos e 
cinqüenta reais e cinqüenta centavos) dos demais Diretores, respeitadas as demais 
condições e exigências fixadas em lei específica e nos respectivos estatutos sociais, 
permanecendo inalterados todos os outros direitos e prerrogativas atualmente autori-
zados, nos termos da manifestação da Junta Orçamentário-Financeira; e lançou voto 
no sentido de manter a remuneração atual dos Conselheiros Fiscais, dos Conselheiros 
de Administração e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme mani-
festação de SF/SUTEM/DECAP (062632353). Posto o assunto em votação - em que 
se abstiveram de tomar parte os impedidos por lei – foi aprovada a proposta do repre-
sentante da Prefeitura do Município de São Paulo. 1.2. do Edital de Convocação – 
Outros assuntos de interesse social, a Senhora Presidente da Assembleia ofereceu 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como não fizeram uso dessa prerrogativa, 
e achando-se esgotada a Ordem do Dia, a Presidente da Assembleia determinou que 
os trabalhos fossem suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. 
Lavrada esta, os trabalhos foram reabertos e a ata lida e achada conforme, pelo que 
foi unanimemente aprovada pelos acionistas, tendo a Presidente da Assembleia de-
terminado que dela fossem tiradas as necessárias cópias fiéis, para os fins legais. 
São Paulo, 10 de maio de 2022. (a.a.) Presidente da Assembleia: Rosana Roque do 
Nascimento; Secretária da Assembleia: Silvia Mariko Mayeda; Representante do Acio-
nista Majoritário – Prefeitura do Município de São Paulo: Dr. Luiz Paulo Zerbini Pereira. 
É a presente cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da 
São Paulo Transporte S/A, lavrada às folhas 170 e 171, do Livro de Atas nº 15 das 
Assembleias Gerais dos Acionistas da São Paulo Transporte S/A. SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – JUCESP. Certifico o Registro sob número 266.838/22-4 em 26/05/2022 (a.) 
Gisela Simiema Ceschin SECRETÁRIA GERAL.  

ADENDO I - Pregão Eletrônico Hemo nº 00390/2022 - Processo nº 32-P-11988/2022 - Oferta de Compra BEC/SP: 102204100592022OC00031 - 
Objeto: 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%. - A Universidade 
Estadual de Campinas – Unicamp torna público o Adendo I ao Edital e Anexo I da licitação supramencionada, conforme segue: - No preâmbulo do Edital e 
no ANEXO I Onde se lê: a) PREGÃO ELETRÔNICO HEMO– Nº 00390/2022 PROCESSO nº 32-P-11988/2022 b) Item: 03 - Descrição (Com código do 
Hemocentro da Unicamp e Código BEC): Ciclofosfamida 1g; Medicamentos gerais de uso humano; ciclofosfamida 1g; FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIOFILO 
PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA; via de administração intramuscular/ intraperitoneal/ 
intrapleural/intravenosa.Código Hemo: 75259 Código BEC: 108391 - Quantidade Mínima: 50 unidades - Quantidade Máxima:  30.000 unidades - Leia-se:
a) PREGÃO ELETRÔNICO HEMO– Nº 00390/2022 OFERTA DE COMPRA BEC/SP nº. 102204100592022OC00031 PROCESSO nº 32-P-11988/2022. b) 
Item: 03 - Descrição (Com código do Hemocentro da Unicamp e Código BEC) Ciclofosfamida 1g; Medicamentos gerais de uso humano; ciclofosfamida 1g; 
FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIOFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA; via de administração intramuscular/ 
intraperitoneal/ intrapleural/intravenosa. Código Hemo: 75259 Código BEC: 108391 - Quantidade Mínima: 01 unidade - Quantidade Máxima: 900 unidades 
-  Permanecem inalteradas as demais condições do edital e seus anexos.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Secretaria de Habitação

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO – CDHU, NA FORMA DA LEI, FAZ SABER aos mutuários dos 
Empreendimentos, Municípios abaixo listados, cujos Nomes, nºs de Contrato/Conta e 
Endereços encontram-se abaixo descritos, que por força de cláusula resolutória existente 
no Contrato de Termo de Adesão e Ocupação Provisória com Opção de Compra - V firmado 
com a CDHU, deverão REGULARIZAR a ocupação dos referidos imóveis, bem como as 
prestações pendentes de pagamento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA do seu vínculo com a CDHU, 
por força da mencionada cláusula contratual, constante da Notificação Extrajudicial já 
encaminhada.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

NOME CONTA ENDEREÇO CONJUNTO MUNICÍPIO 
ALDA 

EURIDES 
MORADIM 

855.616-9 
RUA UVA PATRICIA 
NR 58 Q:05 L:01 B:49ª 

AP 22 
JUNDIAÍ 

A2/A3/A4/A5/A6 JUNDIAÍ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 
PROCESSO N° 0801/2022

Objeto: Aquisição de materiais e produtos para laboratório, conforme 
edital e seus anexos. O edital na íntegra estará à disposição dos 
interessados e poderá ser examinado, pelos sites www.bb.com.br e 
www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações. Abertura das propostas às 
09h do dia 15/06/2022 e início da sessão de disputa às 10h do dia 
15/06/2022 (horário de Brasília).

São Carlos, 01 de junho de 2022.
Setor de Contratos e Licitações

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ 
A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A PERTINÊNCIA DO 
CRÉDITO À UNIÃO, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada 
no Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) 
POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE PRONAF, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida 
Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, 
de 19.07.2002.

O crédito inadimplido, referente à operação abaixo relacionada, foi contratado 
com recursos Públicos Federais, sendo crédito de conta e risco da União.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir à dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_
OPERAÇÃO

ESPOLIO SOLANGE DA SILVA 
BARBOSA 18350579854 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4001983

ESPOLIO LUIZ CELSO DA 
SILVA 7853808844 MUTUARIO 

PRINCIPAL 4001574

Itsem Campos Andrade
Gerente Geral

Edital de Notificação

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO 
ESTÁ A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO 
DE CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS 
CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA 
FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da 
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no 
Diário Oficial da União, de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR 
OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE SECURITIZAÇÃO, ABAIXO RELACIONADO(S), 
que a não regularização da operação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da publicação deste Edital:
a) resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida 
Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos 
não quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, 
de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida 
Provisória Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações 
a respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco 
responsável pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_OPERAÇÃO
ESPOLIO LUIZ 

GONZAGA MARQUES 
DE OLIVEIRA

89223004853 MUTUARIO 
PRINCIPAL 144100764

Itsem Campos Andrade
Gerente Geral

Edital de Notificação
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 A O ministro Alexandre de 
Moraes, que é vice-presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e estará à frente da Corte 
durante as eleições deste ano, 
afirmou que o Tribunal pode-
rá cassar o registro de candida-
tos que compartilhem infor-
mações falsas sobre a disputa 
eleitoral nas redes sociais.

Segundo o ministro, uma 
jurisprudência do Tribunal 
abriu caminho para enquadrar 
o uso malicioso das platafor-
mas digitais como “abuso de 
meio de comunicação”, o que 
pode servir de justificativa para 
a anulação de uma candidatu-
ra. “Notícias fraudulentas di-
vulgadas por redes sociais que 
influenciem o eleitor acarreta-
rão a cassação do registro da-
quele que a veiculou”, afirmou.

Dirigindo-se a diplomatas 
de outros países, Moraes disse 
que a Justiça Eleitoral brasileira 
está “preparada para comba-
ter as milícias digitais”. A Cor-
te tem fechado o cerco contra 
supostas organizações que fi-
nanciam o compartilhamento Alexandre de Moraes, do STF, determinou à PF análise detalhada sobre a quebra do sigilo telemático 

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

TSE cassará registro de candidato 
por fake news, garante Moraes

ELEIÇÕES 2022. Vice do TSE diz que jurisprudência abre caminho para enquadrar mentiras pelas plataformas digitais

em massa de informações ma-
liciosas sobre eleições. No Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Moraes está à frente do inqué-
rito que investiga a existência 
desses grupos e suas possíveis 
influências no pleito de 2018.

O ministro argumentou 
que o TSE tem “respondido à al-
tura” aos desafios da era digital 
para assegurar que as eleições 
ocorram de forma ordenada. 
“Aqueles que se utilizarem des-
ses instrumentos podem ter o 
registro de suas candidaturas 
cassado, ou mesmo perder o 
mandato”, afirmou.

As declarações foram fei-
tas nesta terça (31), durante o 
encerramento de um even-
to voltado para diplomatas 
no auditório do TSE. A sessão 
teve a presença de represen-
tantes de 68 países, do Progra-
ma das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud) e da 
Transparência Eleitoral Brasil. 
Os participantes assistiram a 
apresentações sobre o pleito 
no Brasil e o sistema eletrônico 
de votação. (Davi Medeiros, do EC)

11 pessoas 
continuam 
desaparecidas
após chuvas

 A As buscas por pessoas de-
saparecidas, após deslizamen-
tos e enxurradas causados pe-
las chuvas em Pernambuco, 
foram retomadas nesta quar-
ta-feira em seis áreas de bus-
cas e resgates. O número de 
óbitos se mantém em 106. De 
acordo com o Comando e Con-
trole Regional do estado (CIC-
CR), 11 pessoas ainda não foram  
localizadas.

As forças de segurança pú-
blica e defesa social já têm os 
nomes de nove das 11 pessoas 
ainda não localizadas. As ou-
tras duas têm, por base, “re-
latos imprecisos” que dificul-
tam a identificação.

As chuvas que resultaram 
na situação assolam o estado 
desde o dia 25 de maio. Se-
gundo o centro de comando, 
403 profissionais estão na re-
gião, reforçando as ações de 
busca.

Dos nove desaparecidos 
identificados, três estariam 
na Vila dos Milagres (Barro) 
e o restante em Limoeiro (1), 
Curado IV (2), Areeiro (1), Pau-
lista (1) e Jaboatão Centro (1). 
(AB)

PERNAMBUCO

 A O Brasil registrou, em maio 
deste ano, 3.176 mortes pela 
Covid-19, o menor número 
mensal desde o início da pan-
demia, em fevereiro de 2020. 
As informações foram dibul-
gadas pelo “G1”.

O Acre foi o único estado  
brasileiro a não registrar ne-
nhuma morte em maio últi-
mo. Roraima registrou apenas 
um óbito no mês passado, e 
o Amazonas, duas. Todos esses 
estão na região Norte do País.

Já São Paulo registrou 1.061 
óbitos – um aumento de 25% 

Maio registra menor 
nº de mortes pela 
Covid da pandemia

Vítima da Covid é velado no cemitério da Vila Formosa, na zona leste 
da Capital; SP foi o único estado que superou mil mortes em maio

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.PAULO

em relação a abril, quando 849 
vítimas fatais pela doença ha-
viam sido registradas. O Es-
tado também foi  o único do 
território nacional a registrar 
mais de mil mortes pelo novo 
coronavírus em maio. O co-
mitê de saúde estadual  vol-
tou a recomendar máscaras 
em salas de aula, escritórios e  
cinemas.

Apesar da queda nas mor-
tes, os números têm indicado 
uma tendência de alta nos ca-
sos de Covid-19. A média mó-
vel de novos casos por semana 

Apesar da queda nas mortes, os números 
têm indicado tendência de alta nos casos

vista no dia 31 foi a maior em 
dois meses e segue em alta há 
cinco dias. 

Casos estão 48% maior do 
que a de duas semanas atrás. 
Assim como o estado de São 
Paulo, vários municípios País 
afora voltaram a recomendar 
ou obrigar o uso de máscaras 
de proteção facial em ambien-
tes fechados – principalmente 
escolas – por causa do aumen-
to nos casos de Covid.

Fora do território paulis-
ta, esse é o caso, por exem-
plo, dos municípios de  La-
vras, Pouso Alegre, Santa 
Rita do Sapucaí,  Ijaci e Uber-
lândia, localizados em  Mi-
nas Gerais;  Guanambi, no 
sudoeste da  Bahia;  Curi-
tiba,  Maringá  e  Londri-
na, no  Paraná; e ao me-
nos cinco municípios do Rio 
Grande do Sul. No estado 
de   Santa Catarina, o uso da 
máscara para proteção con-
tra o vírus também foi refor-
çado. (Leonardo Sandre, estagiário 
sob supervisão de Bruno  Hoffmann) 

Vacina 
chega à rede 
particular

 A A vacina da AstraZeneca 
contra a Covid-19 deve ser ofe-
recida na rede de clínicas par-
ticulares do País nos próximos 
dias. O anúncio foi feito  na ter-
ça pela Associação Brasileira de 
Clínicas de Vacinas (ABCVAC).

O fim da Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Nacional (Espin) permitiu que 
o imunizante fosse ofertado 
pela rede particular de imuni-
zação. Publicada em 22 de abril, 
a medida definida pelo Minis-
tério da Saúde entrou em vigor 
30 dias depois, o que permite a 
venda do imunizante na rede 
privada, conforme orientação, 
para aplicação em pessoas aci-
ma de 18 anos.

O imunizante tem preço es-
timado entre R$ 300 e R$ 350. 
(Renata Okumura, do EC)

 A Filho do presidente Jair Bol-
sonaro (PL), o senador Flávio 
Bolsonaro (PL) disse à Justiça 
ter utilizado renda de seu tra-
balho como advogado para via-
bilizar parte do financiamen-
to da mansão de R$ 6 milhões 
comprada em uma área nobre 
de Brasília.

Não há, porém, registros de 
processos nos quais Flávio atue 
como advogado no DF e no Rio, 
as duas unidades federativas 
onde o senador tem inscrição 
válida na OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil). Tampouco 
há processos em tramitação 
nas instâncias superiores com 
o parlamentar listado como 
advogado.

Quando a compra da man-
são foi revelada, no início de 
2021, Flávio disse que o di-
nheiro ganho como empresá-
rio permitiu realizar o negócio, 
mas não fez menção a recursos 

Flávio diz que renda como 
advogado ajudou a pagar mansão

Senador disse ter utilizado renda de seu trabalho como advogado 
para viabilizar parte do financiamento de mansão de R$ 6 milhões

AGÊNCIA BRASIL

recebidos como advogado.
A afirmação do filho do pre-

sidente sobre a atuação como 
advogado está na defesa proto-
colada por ele como resposta a 
uma ação no TJ-DFT (Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios) movida pela depu-
tada federal Erika Kokay (PT).

Leia o texto completo sobre 
o senador pelo site da Gazeta. 
(Lucas Marchesini, da FP)

 A  A ex-funcionária do verea-
dor Gabriel Monteiro (PL), Lui-
za Caroline Bezerra Batista, 26 
anos, prestou depoimento nes-
ta terça-feira (31) no Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro em processo ético dis-
ciplinar que investiga o verea-
dor, ex-policial militar e youtu-
ber bolsonarista por quebra de 
decoro parlamentar.

“A testemunha relatou di-
versos casos de assédio moral 
no início, que foram aumen-
tando até um assédio sexual. 
Ela não trouxe nenhum fato 
novo em relação ao que já ti-
nha sido contado anterior-
mente em depoimento à po-
lícia, relacionando tudo aquilo 
que era feito”, disse o presi-
dente do Conselho de Ética, 
vereador Alexandre Isquierdo 
(União). 

Isquierdo também desta-
cou a atuação imparcial do 

Monteiro é acusado 
por ex-assessora

Conselho de Ética ao longo 
do processo. “Em momento 
algum a defesa tem sido cer-
ceada em nada. Este conselho 
tem sido totalmente respon-
sável, imparcial, e tem garanti-
do a ampla defesa ao vereador 
Gabriel Monteiro, sem ter ne-
nhum tipo de corporativismo”, 
declarou. (Douglas Corrêa, da AB)

‘A testemunha 
relatou diversos 
casos de assédio 
moral no início, 
que foram 
aumentando 
até um assédio 
sexual’, disse 
presidente do 
Conselho de Ética

Brasil tem 
suspeita de 
nova hepatite

 A O Brasil registrou o primei-
ro caso provável de hepatite 
misteriosa na cidade de Ponta 
Porã, no Mato Grosso. Segundo 
o Ministério da Saúde, porém, 
ainda não há casos confirma-
dos da doença no País. A pasta 
também apura se seis mortes 
foram causadas pela doença.

O caso provável é de uma 
paciente que não teve idade in-
formada. Ela teve febre, mal-es-
tar, náuseas e itcterícia.

No Brasil, há três estágios 
de classificação de casos. O pri-
meiro é o suspeito. Em seguida, 
há o provável, que indica que o 
quadro da paciente é compatí-
vel com a doença, mas ainda 
não houve confirmação labo-
ratorial ou carece de vínculo 
epidemiológico. Um caso pas-
sa a ser tratado como confir-
mado após resultados de exa-
mes laboratoriais ou clínicos.  
(Matheus Moreira, da FP)
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – Processo Licitatório 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, PLA-
NILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E 
DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROCESSO Nº 4588/2013, 
FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital. Comunicamos a V. Sa. que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDI-
COU em favor da empresa: CRP BONSUCESSO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 11.633.206/0001-
75, com sede na Rua Pedro Augusto, 450, Centro, em Marapoama/SP, no valor de R$ 1.874.077,06 
(um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, setenta e sete reais e seis centavos) e o Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado 
da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da 
Lei Federal 8.666/93. Data: 01/06/2022.

Itajobi, 01 de junho de 2022.
Sidiomar Ujaque - Prefeito Municipal / Kelli Cristiane Nonato da Silva - Setor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 176/2022

Processo Administrativo nº 059985/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material escolar para utilização durante o ano 
letivo de 2023 nas unidades escolares que compõem a rede municipal de ensino, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 6.764.935,20 (seis milhões setecentos e sessenta e quatro mil novecentos 
e trinta e cinco reais e vinte centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2022. 

EDITAL Nº 38-2022. PROCESSO Nº 425-2022. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma no Paço 
Municipal, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 23/06/2022 às 09h00min. O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, 
centro, Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14) 3298-9854. 
Macatuba, 01 de junho de 2022. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANS-
PORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A 
SUBGRUPO A2 (CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS – CREADOCA 
E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETOR DE ZOONOSES) E A4 (CEMITÉRIO MU-
NICIPAL). 
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/06/2022 ÀS 09H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 14/06/2022 
ÀS 09H00.
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 “DOWNLOAD” JUN-
TO A “HOME PAGE” DESTA PREFEITURA, NA INTERNET, NO ENDEREÇO DE ACES-
SO HTTP://WWW.CABREUVA.SP.GOV.BR OU WWW.BBMNETLICITACOES.COM.BR

Cabreúva, 01 de junho de 2022
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

TOMADA DE PREÇOS: 019/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABREÚVA-SP.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Muni-
cipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo 
junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser retirado no referido endereço, me-
diante 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 “download” junto a “home page” desta Prefeitura, 
na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. 
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Su-
primentos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 20 de junho de 2022, até as 
09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

Cabreúva, 01 de junho de 2022.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 174/2022

Processo Administrativo nº 059808/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de álcool em gel para abastecimento das Escolas e 
Departamentos que compõem a Rede Municipal de Ensino, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 406.274,00 (quatrocentos e seis mil duzentos e setenta e quatro reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2022. PROC. ADM. n.º 518/2022. Tipo da 
Licitação: Menor Preço Unitário do Item.Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA OS COMPUTADORES 
ADQUIRIDOS NO PREGÃO 119/2021, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o 
Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 15/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. São Joaquim da Barra, 01 de Junho de 2022.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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.° 309/2022, pro-
cesso 12.513/2022 objetivando Registro de Pre-
ços para aquisição de lâmpadas e reatores para 
ampliação e manutenção da iluminação pública 
de vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
22/06/2022. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

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

PROCESSO Nº 058/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022- Objeto: 
Aquisição de veículos dos tipos sedan, hatch, mini van e pick up, zero quilô-
metro, adquiridos com recursos próprios, para incorporar a frota de diversas 
Secretarias desta municipalidade, conforme especificações descritas no Ane-
xo II – Termo de Referência. Tipo: Menor preço por Item. Início da sessão às 
9h30min do dia 20/06/2022. Período de Disponibilização do Edital: De 02/06/2022 
até 19/06/2022. Socorro, 01 de Junho de 2022.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, 
pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou 
pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, 
feriados e pontos facultativos, no horário das 8h 30min às 16h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022. PROC. ADM. LIC. N° 074/2022. 
Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos interessados que 
será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, para AMPLA CONCORRÊNCIA, objetivando a: “Aquisição de uma Retroescavadeira 
nova, zero hora, tração 4x4, ano de fabricação mínimo 2021, para atender às necessidades da 
Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços, conforme especificações descritas no ANEXO I do 
edital", que será regido pela L.F. n° 10.520/2002, Dec. Mun. nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, Dec. Fed. 
nº 10.024/2019, L.C. nº 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. A sessão publica de julgamento será realizada às 08:30 horas do dia 20 de junho de 2022, 
eletronicamente no site: www.bllcompras.org.br. O edital estará disponível a partir de 02/06/2022, 
no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao ou www.bllcompras.org.br, poderá ser solicitado pelo 
e-mail: licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av. Gov. Mario 
Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como qualquer esclarecimento adicional 
referente ao certame. Taquarituba/SP, 01 de junho de 2022. Jedson Henrique Toledo de Carvalho - 
Coordenador Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público aos interessados 
o Pregão Presencial n° 026/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, AMPLA CONCORRÊNCIA, 
objetivando: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Medicina do 
Trabalho e Saúde Ocupacional, para realização de exames e avaliações, conforme especificações 
descritas no Anexo I do edital e solicitação do Técnico de Segurança do Trabalho”, que será 
regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F. 8.666/93, L.C. 
123/2006, L.C. 147/2014 e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro 
dia 20/06/2022 a partir das 13:30 hs, duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 (Proposta 
de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. 
LOCAL: Setor de Licitação à Av. Gov. Mario Covas, n° 1915 - Novo Centro. Edital à disposição dos 
interessados a partir de 02/06/2022, de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 17h00, na Prefeitura Municipal 
de Taquarituba (endereço citado acima) ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@
taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 01 de junho de 2022. Jedson Henrique Toledo de Carvalho - 
Secretário Municipal de Transporte e Compras.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 07/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2022 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MAR-
CELO MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO 
PAULO, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDA-
DE DE TOMADA DE PREÇOS, SOB N°. 07/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE 
EXECUÇÃO “INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA 
ESTRADA BTM-405 - TRAVESSIA SOBRE O CÓRREGO PALMEIRAS (20°59’6.96”S 
50°8’51.22”W), NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUADA E EXECUTADA DE 
ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS 
QUE COMPÕE O ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS 
PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS 
RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS 
INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFI-
TEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA 
DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUI-
LHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, 
EM BURITAMA-S.P., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 23 DE JUNHO DE 
2022, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS 
ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLI-
CA, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2022 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA 
SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNI-
CÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BU-
RITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLE-
TO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 07/2022) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.
SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 01 DE JUNHO DE 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 22/2022
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 22/2022, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS DE LIMPEZA, A SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS 
ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO 
CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELO-
PES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO 
CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CUL-
TURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, 
N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO 
À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HO-
RÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 15 DE JUNHO DE 2022, ÀS 8H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL 
DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / 
EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS 
/ ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 41/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº. 22/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA 
SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNI-
CÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BU-
RITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLE-
TO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 22/2022) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 01 DE JUNHO DE 2022
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO 

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO E DE ALTERAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2020.00049999-19 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Assunto: Pregão nº 144/2022 - Eletrônico 
Objeto: Fornecimento de equipamentos de ultrassonografia. O Município de 
Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de Compras, em 
virtude da solicitação de esclarecimento apresentada por interessado, comunica 
que ALTEROU o Edital da licitação em epígrafe. A resposta à solicitação de 
esclarecimento e o Adendo estarão disponíveis no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br a partir de 03/06/2022.

Campinas, 01 de junho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 032/2022
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos para a execução dos serviços de adequa-
ção do sistema de prevenção e combate a incên-
dio (AVCB) em 38 unidades escolares, conforme 
termo de referência anexo ao edital – Sec. Mun. 
Educação. Valor estimado: R$ 704.452,58 - Prazo 
de execução: 180 dias - Data Limite para recebi-
mento dos envelopes contendo a habilitação e 
a proposta: 21/JUNHO/2022 às 17:00 horas. Data 
da sessão pública de abertura dos envelopes: 22/
JUNHO/2022 às 14:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Munici-
pal -Av.Alberto Andaló nº 3030. 
Outras nformações:  http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180 

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0052/22 - Processo nº 2022044019-2 - OC nº 180180000012022OC00064

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0052/22, objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições de até 
85.000 (oitenta e cinco mil) unidades de BOINAS CINZA-BANDEIRANTES. 
A realização da sessão dar-se-á no dia 15 de junho de 2022, às 09h10min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço 
onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 51/2022 - PL nº 6.887/2022. OBJETO: Fornecimento 
parcelado de 44.004 (quarenta e quatro mil e quatro) cestas básicas, a serem 
fornecidas aos servidores, ex-servidores aposentados e pensionistas da 
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Fundação Educacional Guaçuana e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, com 
entregas mensais, conforme quantidade a ser informada pelos órgãos. Abertura: 
09h30min do dia 23 de junho de 2022. O edital completo encontra-se à disposição 
dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi 
Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, 
mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou 
sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 01 de junho 
de 2022. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2022 - PL nº 14.544/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa da área de construção civil para a execução das obras de engenharia 
com vistas à reforma do Centro de Monitoramento com fornecimento de mão de 
obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os 
elementos definidos no memorial descritivo, cronograma físico financeiro, 
planilhas e projeto básico. Abertura: 09h30min do dia 24 de junho de 2022. O 
edital completo encontra-se à disposição dos interessados na CML, situada na 
Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no 
horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$ 15,00 (quinze 
reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através do site 
www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 01 de junho de 2022. Thaís Suelen da 
Silva - Presidente da CML.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL nº 45/2022 – PL nº 3.729/2022. OBJETO: Registro de 
preços para o fornecimento parcelado de materiais escolar/expediente/afins para 
usufruto pelas secretarias administradas pela Prefeitura Municipal de Mogi 
Guaçu, pelo período de 06 (seis) meses. Comunicamos aos interessados a 
republicação da licitação em epigrafe, destacando que não foram efetuadas 
alterações no Edital. A sessão pública fica agendada para as 09h30min do dia 27 
de junho de 2022. O edital encontra-se à disposição dos interessados na CML, 
situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Loteamento Bairro do Ouro, Mogi 
Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h00min às 16h00min, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 01 de 
junho de 2022. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

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.

Edital de Citação
Processo  Digital  nº 1000002-96.2021.8.26.0363 -
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
-  Duplicata - Exequente - Nortene Plásticos Ltda. -
Executado:  Dalagro  Com  Rep  Imp  e  Exp  de
Produtos  Ag -  Edital  de  Citação   -  Prazo  de  20
Dias. -  Processo  Nº  1000002-96.2021.8.26.0363 -
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de
Artur  Nogueira,  Estado  de  São  Paulo,  Dr(a).  Paulo
Henrique Aduan Correa, na forma da Lei, etc. -  Faz
Saber  a(o)  Dalagro  Com  Rep  Imp  e  Exp  de
Produtos  AG,  CNPJ -  11511113000178,  com
endereço à Rua Pedro Tomaz Vicensotti, 593, Jardim
Progresso, CEP 13833-072, Santo Antonio de Posse -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título  Extrajudicial  por  parte  de  Nortene  Plásticos
Ltda., alegando em síntese:  "No regular exercício de
suas atividades empresariais, a Exequente procedeu à
venda  de  lonas  em  favor  da  Executada,  transação
mercantil representada pelas Notas Fiscais Eletrónica
DANFE's  nºs:  0120913,  012012,  0120911,  0120733,
0120539,  0120190,  0120187,  0119738,  0119737,
011916,  0119515,  0116923,  0116922,  0116793,
0116530,  0119532.  O  valor  total  das  Notas,
correspondem a quantia  de R$ 393.665,18. É certo
que  a  Executada  realizou  parte  do  pagamento  da
quantia  devida,  estando  inadimplente  frente  a
Exequente  na  quantia  de  R$  176.068,24  (Cento  e
setenta e seis mil, sessenta e oito reais e vinte e quatro
centavos).  Após  inúmeras  tentativas  de  acordo  e
cobranças realizadas pela Exequente a Executada se
manteve inerte, o que resultou nos protestos dos títulos
em aberto.". 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,
decorrido o prazo de 3 dias para pagamento voluntário
e 15 dias para apresentação de embargos à execução,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
será  requisitado  à  OAB  a  nomeação  de  curador
especial, no prazo de 05 dias. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira,
aos 08/04/2022. Este documento é cópia do original,
assinado  digitalmente  por  Paulo  Henrique  Aduan
Correa, liberado nos autos em 11/04/2022 às 20:28.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTE-
RESSADOS, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, expedido 
nos autos do PROC. Nº 1000229-64.2022.8.26.0068. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da 
Costa, na forma da Lei, etc.FAZ SABER que nos autos de 
Alteração do Regime de Bens do Casamento, ECKHARD 
ERBSLAND e PAULA APARECIDA DOMINGOS RIBEIRO 
ERBSLAND objetivam alterar o regime de bens do casamento 
passando da atual separaçao de bens para o regime da 
comunhão parcial de bens, nos termos do art. 734, § 1º do 
CPC. Nestas condições, expede-se edital com o prazo de 30 
dias, para que terceiros interessados se manifestem nos 
autos, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o edital 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Barueri, aos 17 de maio de 2022 [2,3] 

EDITAL PROCESSO Nº 027/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 – SRP N° 018/2022

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE ARBITRAGEM 
PARA EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE MARACAI”
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 22/06/2022 e o início da sessão 
para disputa de preços será dia 22/06/2022 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 01 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
Chamada Pública Nº 02/2022 – Processo Nº 47/2022 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO Nº 

47/2022 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Referente a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para 
o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Modalidade: Chamada Pública. 
ENCERRAMENTO: 04/7/2022 às 9:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 04/7/2022 às 9:05 
horas. Edital completo e demais informações no Setor de Compras e Material na Prefeitura Municipal 
de Quintana de segunda à sexta-feira das 9:00 ás 11:00 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas. 
Quintana – SP 01 de junho de 2022 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 – Processo Licitatório 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, PLA-
NILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E 
DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROCESSO Nº 4588/2013, 
FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO, conforme especificações constantes no anexo I deste 
edital. Comunicamos a V. Sa. que resultante da Tomada de Preços em epigrafe, a comissão, ADJUDI-
COU em favor da empresa: CRP BONSUCESSO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 11.633.206/0001-
75, com sede na Rua Pedro Augusto, 450, Centro, em Marapoama/SP, no valor de R$ 1.874.077,06 
(um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil, setenta e sete reais e seis centavos) e o Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal HOMOLOGOU para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o resultado 
da licitação, determinando a sua convocação para a assinatura do contrato nos termos do Art. 81 da 
Lei Federal 8.666/93. Data: 01/06/2022.

Itajobi, 01 de junho de 2022.
Sidiomar Ujaque - Prefeito Municipal / Kelli Cristiane Nonato da Silva - Setor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 176/2022

Processo Administrativo nº 059985/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material escolar para utilização durante o ano 
letivo de 2023 nas unidades escolares que compõem a rede municipal de ensino, conforme edital 
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 6.764.935,20 (seis milhões setecentos e sessenta e quatro mil novecentos 
e trinta e cinco reais e vinte centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2022. 

EDITAL Nº 38-2022. PROCESSO Nº 425-2022. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma no Paço 
Municipal, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários. 
ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 23/06/2022 às 09h00min. O edital, 
na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitações, Rua 9 de Julho, 15-20, 
centro, Macatuba, das 08:00h às 16:30h, nos dias úteis, ou pelo site www.macatuba.
sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo 
telefone (14) 3298-9854. 
Macatuba, 01 de junho de 2022. Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANS-
PORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A 
SUBGRUPO A2 (CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS – CREADOCA 
E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETOR DE ZOONOSES) E A4 (CEMITÉRIO MU-
NICIPAL). 
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/06/2022 ÀS 09H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 14/06/2022 
ÀS 09H00.
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 “DOWNLOAD” JUN-
TO A “HOME PAGE” DESTA PREFEITURA, NA INTERNET, NO ENDEREÇO DE ACES-
SO HTTP://WWW.CABREUVA.SP.GOV.BR OU WWW.BBMNETLICITACOES.COM.BR

Cabreúva, 01 de junho de 2022
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

TOMADA DE PREÇOS: 019/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE RECAPEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CABREÚVA-SP.
Os interessados poderão examinar, gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias 
úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, no quadro de avisos da Prefeitura Muni-
cipal de Cabreúva, sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 – Centro, podendo adquiri-lo 
junto ao Setor de Suprimentos, em CD-ROM a ser retirado no referido endereço, me-
diante 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 “download” junto a “home page” desta Prefeitura, 
na Internet, no endereço de acesso http://www.cabreuva.sp.gov.br. 
Os envelopes contendo proposta e documentos serão recebidos no Setor de Su-
primentos da Prefeitura Municipal de Cabreúva, no dia 20 de junho de 2022, até as 
09:30 horas, iniciando a sua abertura às 10:00 horas.

Cabreúva, 01 de junho de 2022.
Antonio Carlos Mangini

Prefeito Municipal 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 174/2022

Processo Administrativo nº 059808/2022

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de álcool em gel para abastecimento das Escolas e 
Departamentos que compõem a Rede Municipal de Ensino, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 406.274,00 (quatrocentos e seis mil duzentos e setenta e quatro reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 15 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 15 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, 01 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2022. PROC. ADM. n.º 518/2022. Tipo da 
Licitação: Menor Preço Unitário do Item.Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL PARA OS COMPUTADORES 
ADQUIRIDOS NO PREGÃO 119/2021, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o 
Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 15/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. São Joaquim da Barra, 01 de Junho de 2022.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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.° 309/2022, pro-
cesso 12.513/2022 objetivando Registro de Pre-
ços para aquisição de lâmpadas e reatores para 
ampliação e manutenção da iluminação pública 
de vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
22/06/2022. às 8h30min e abertura a partir das 
8h32min. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

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

PROCESSO Nº 058/2022/PMES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2022- Objeto: 
Aquisição de veículos dos tipos sedan, hatch, mini van e pick up, zero quilô-
metro, adquiridos com recursos próprios, para incorporar a frota de diversas 
Secretarias desta municipalidade, conforme especificações descritas no Ane-
xo II – Termo de Referência. Tipo: Menor preço por Item. Início da sessão às 
9h30min do dia 20/06/2022. Período de Disponibilização do Edital: De 02/06/2022 
até 19/06/2022. Socorro, 01 de Junho de 2022.

O Edital completo será disponibilizado no site www.socorro.sp.gov.br e maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto à Supervisão de Licitação do Município de Socorro, 
pessoalmente, à Avenida José Maria de Faria, nº 71, centro, Socorro, São Paulo, ou 
pelo telefone (19) 3855-9655, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, 
feriados e pontos facultativos, no horário das 8h 30min às 16h.

Paulo Reinaldo de Faria – Chefe de Supervisão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022. PROC. ADM. LIC. N° 074/2022. 
Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público para conhecimento dos interessados que 
será realizada licitação na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA,  do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, para AMPLA CONCORRÊNCIA, objetivando a: “Aquisição de uma Retroescavadeira 
nova, zero hora, tração 4x4, ano de fabricação mínimo 2021, para atender às necessidades da 
Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços, conforme especificações descritas no ANEXO I do 
edital", que será regido pela L.F. n° 10.520/2002, Dec. Mun. nº 040/2006 e 186/2020, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da L.F. nº. 8.666/93 e alterações, Dec. Fed. 
nº 10.024/2019, L.C. nº 123/2006 e n° 147/2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. A sessão publica de julgamento será realizada às 08:30 horas do dia 20 de junho de 2022, 
eletronicamente no site: www.bllcompras.org.br. O edital estará disponível a partir de 02/06/2022, 
no site www.taquarituba.sp.gov.br/licitacao ou www.bllcompras.org.br, poderá ser solicitado pelo 
e-mail: licitação@taquarituba.sp.gov.br, ou no Departamento de Licitações, sito a Av. Gov. Mario 
Covas n° 1915 - Novo Centro - Tel: (14) 3762-9666, bem como qualquer esclarecimento adicional 
referente ao certame. Taquarituba/SP, 01 de junho de 2022. Jedson Henrique Toledo de Carvalho - 
Coordenador Municipal de Transportes e Compras.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Taquarituba/SP torna público aos interessados 
o Pregão Presencial n° 026/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, AMPLA CONCORRÊNCIA, 
objetivando: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Medicina do 
Trabalho e Saúde Ocupacional, para realização de exames e avaliações, conforme especificações 
descritas no Anexo I do edital e solicitação do Técnico de Segurança do Trabalho”, que será 
regido pela L.F. 10.520/02, D.M. 040/2006, subsidiariamente, as disposições da L.F. 8.666/93, L.C. 
123/2006, L.C. 147/2014 e demais normas aplicáveis. Recebimento dos envelopes pelo Pregoeiro 
dia 20/06/2022 a partir das 13:30 hs, duração mínima de 30 minutos, Envelope nº 1 (Proposta 
de Preços) e nº 2 (Habilitação), no mesmo ato o credenciamento dos interessados em participar. 
LOCAL: Setor de Licitação à Av. Gov. Mario Covas, n° 1915 - Novo Centro. Edital à disposição dos 
interessados a partir de 02/06/2022, de 2ª a 6ª feira, das 08h00 às 17h00, na Prefeitura Municipal 
de Taquarituba (endereço citado acima) ou no site www.taquarituba.sp.gov.br ou e-mail: licitacao@
taquarituba.sp.gov.br. Taquarituba, 01 de junho de 2022. Jedson Henrique Toledo de Carvalho - 
Secretário Municipal de Transporte e Compras.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 07/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2022 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MAR-
CELO MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO 
PAULO, TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDA-
DE DE TOMADA DE PREÇOS, SOB N°. 07/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE 
EXECUÇÃO “INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO 
A CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA EM ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NA 
ESTRADA BTM-405 - TRAVESSIA SOBRE O CÓRREGO PALMEIRAS (20°59’6.96”S 
50°8’51.22”W), NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUADA E EXECUTADA DE 
ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS 
QUE COMPÕE O ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS 
PERTINENTES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS 
RESPECTIVOS ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS 
INERENTES AO REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFI-
TEATRO DO CENTRO CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA 
DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUI-
LHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, 
EM BURITAMA-S.P., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 23 DE JUNHO DE 
2022, ÀS 09H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS 
ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLI-
CA, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 42/2022 - 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA 
SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNI-
CÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BU-
RITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLE-
TO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 07/2022) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.
SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 01 DE JUNHO DE 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 22/2022
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-

GISTRO DE PREÇOS N°. 22/2022, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MA-
TERIAIS DE LIMPEZA, A SER EFETIVADA(O) DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS 
ANEXOS. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO 
CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELO-
PES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO 
CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CUL-
TURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, 
N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO 
À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HO-
RÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 15 DE JUNHO DE 2022, ÀS 8H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL 
DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / 
EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS 
/ ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 41/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº. 22/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA 
SEDE DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNI-
CÍPIO DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BU-
RITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLE-
TO, BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
PODERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 22/2022) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 01 DE JUNHO DE 2022
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO 

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO E DE ALTERAÇÃO 
Processo Administrativo: PMC.2020.00049999-19 
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde 
Assunto: Pregão nº 144/2022 - Eletrônico 
Objeto: Fornecimento de equipamentos de ultrassonografia. O Município de 
Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de Compras, em 
virtude da solicitação de esclarecimento apresentada por interessado, comunica 
que ALTEROU o Edital da licitação em epígrafe. A resposta à solicitação de 
esclarecimento e o Adendo estarão disponíveis no portal eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br a partir de 03/06/2022.

Campinas, 01 de junho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 032/2022
Objeto: Contratação de empreitada de mão de 
obra com fornecimento de materiais e equipa-
mentos para a execução dos serviços de adequa-
ção do sistema de prevenção e combate a incên-
dio (AVCB) em 38 unidades escolares, conforme 
termo de referência anexo ao edital – Sec. Mun. 
Educação. Valor estimado: R$ 704.452,58 - Prazo 
de execução: 180 dias - Data Limite para recebi-
mento dos envelopes contendo a habilitação e 
a proposta: 21/JUNHO/2022 às 17:00 horas. Data 
da sessão pública de abertura dos envelopes: 22/
JUNHO/2022 às 14:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Munici-
pal -Av.Alberto Andaló nº 3030. 
Outras nformações:  http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180 

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0052/22 - Processo nº 2022044019-2 - OC nº 180180000012022OC00064

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0052/22, objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições de até 
85.000 (oitenta e cinco mil) unidades de BOINAS CINZA-BANDEIRANTES. 
A realização da sessão dar-se-á no dia 15 de junho de 2022, às 09h10min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço 
onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 51/2022 - PL nº 6.887/2022. OBJETO: Fornecimento 
parcelado de 44.004 (quarenta e quatro mil e quatro) cestas básicas, a serem 
fornecidas aos servidores, ex-servidores aposentados e pensionistas da 
Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 
Fundação Educacional Guaçuana e Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, com 
entregas mensais, conforme quantidade a ser informada pelos órgãos. Abertura: 
09h30min do dia 23 de junho de 2022. O edital completo encontra-se à disposição 
dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi 
Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias úteis, 
mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou 
sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 01 de junho 
de 2022. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2022 - PL nº 14.544/2021. OBJETO: Contratação 
de empresa da área de construção civil para a execução das obras de engenharia 
com vistas à reforma do Centro de Monitoramento com fornecimento de mão de 
obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os 
elementos definidos no memorial descritivo, cronograma físico financeiro, 
planilhas e projeto básico. Abertura: 09h30min do dia 24 de junho de 2022. O 
edital completo encontra-se à disposição dos interessados na CML, situada na 
Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no 
horário das 08h às 16h, em dias úteis, mediante recolhimento de R$ 15,00 (quinze 
reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através do site 
www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 01 de junho de 2022. Thaís Suelen da 
Silva - Presidente da CML.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL nº 45/2022 – PL nº 3.729/2022. OBJETO: Registro de 
preços para o fornecimento parcelado de materiais escolar/expediente/afins para 
usufruto pelas secretarias administradas pela Prefeitura Municipal de Mogi 
Guaçu, pelo período de 06 (seis) meses. Comunicamos aos interessados a 
republicação da licitação em epigrafe, destacando que não foram efetuadas 
alterações no Edital. A sessão pública fica agendada para as 09h30min do dia 27 
de junho de 2022. O edital encontra-se à disposição dos interessados na CML, 
situada na Rua Henrique Coppi, nº 200, Loteamento Bairro do Ouro, Mogi 
Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h00min às 16h00min, em dias 
úteis, mediante recolhimento de R$ 10,00 (dez reais) no andar térreo da Prefeitura 
e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 01 de 
junho de 2022. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.

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.

Edital de Citação
Processo  Digital  nº 1000002-96.2021.8.26.0363 -
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial
-  Duplicata - Exequente - Nortene Plásticos Ltda. -
Executado:  Dalagro  Com  Rep  Imp  e  Exp  de
Produtos  Ag -  Edital  de  Citação   -  Prazo  de  20
Dias. -  Processo  Nº  1000002-96.2021.8.26.0363 -
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de
Artur  Nogueira,  Estado  de  São  Paulo,  Dr(a).  Paulo
Henrique Aduan Correa, na forma da Lei, etc. -  Faz
Saber  a(o)  Dalagro  Com  Rep  Imp  e  Exp  de
Produtos  AG,  CNPJ -  11511113000178,  com
endereço à Rua Pedro Tomaz Vicensotti, 593, Jardim
Progresso, CEP 13833-072, Santo Antonio de Posse -
SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de
Título  Extrajudicial  por  parte  de  Nortene  Plásticos
Ltda., alegando em síntese:  "No regular exercício de
suas atividades empresariais, a Exequente procedeu à
venda  de  lonas  em  favor  da  Executada,  transação
mercantil representada pelas Notas Fiscais Eletrónica
DANFE's  nºs:  0120913,  012012,  0120911,  0120733,
0120539,  0120190,  0120187,  0119738,  0119737,
011916,  0119515,  0116923,  0116922,  0116793,
0116530,  0119532.  O  valor  total  das  Notas,
correspondem a quantia  de R$ 393.665,18. É certo
que  a  Executada  realizou  parte  do  pagamento  da
quantia  devida,  estando  inadimplente  frente  a
Exequente  na  quantia  de  R$  176.068,24  (Cento  e
setenta e seis mil, sessenta e oito reais e vinte e quatro
centavos).  Após  inúmeras  tentativas  de  acordo  e
cobranças realizadas pela Exequente a Executada se
manteve inerte, o que resultou nos protestos dos títulos
em aberto.". 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,
decorrido o prazo de 3 dias para pagamento voluntário
e 15 dias para apresentação de embargos à execução,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
será  requisitado  à  OAB  a  nomeação  de  curador
especial, no prazo de 05 dias. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira,
aos 08/04/2022. Este documento é cópia do original,
assinado  digitalmente  por  Paulo  Henrique  Aduan
Correa, liberado nos autos em 11/04/2022 às 20:28.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTE-
RESSADOS, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, expedido 
nos autos do PROC. Nº 1000229-64.2022.8.26.0068. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da 
Costa, na forma da Lei, etc.FAZ SABER que nos autos de 
Alteração do Regime de Bens do Casamento, ECKHARD 
ERBSLAND e PAULA APARECIDA DOMINGOS RIBEIRO 
ERBSLAND objetivam alterar o regime de bens do casamento 
passando da atual separaçao de bens para o regime da 
comunhão parcial de bens, nos termos do art. 734, § 1º do 
CPC. Nestas condições, expede-se edital com o prazo de 30 
dias, para que terceiros interessados se manifestem nos 
autos, sob pena de serem aceitos os fatos. Será o edital 
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Barueri, aos 17 de maio de 2022 [2,3] 

EDITAL PROCESSO Nº 027/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 – SRP N° 018/2022

Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE ARBITRAGEM 
PARA EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DE MARACAI”
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 22/06/2022 e o início da sessão 
para disputa de preços será dia 22/06/2022 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 01 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
Chamada Pública Nº 02/2022 – Processo Nº 47/2022 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO Nº 

47/2022 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Referente a aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para 
o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Modalidade: Chamada Pública. 
ENCERRAMENTO: 04/7/2022 às 9:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 04/7/2022 às 9:05 
horas. Edital completo e demais informações no Setor de Compras e Material na Prefeitura Municipal 
de Quintana de segunda à sexta-feira das 9:00 ás 11:00 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas. 
Quintana – SP 01 de junho de 2022 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

A7gazetasp.com.br
QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2022 

1. Contexto Operacional: O Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Gal-
vão, organização da sociedade civil de interesse público, com natureza de direi-
to privado, sem finalidade lucrativa, é uma entidade que atua com a finalidade 
de Utilidade Pública na realização direta, constante e ativa no desenvolvimento 
das ciências da saúde nas áreas de pesquisa, no apoio técnico, na formação e 
capacitação de recursos humanos e principalmente, na promoção da assistên-
cia social na área da saúde a todos que dele necessitar, sem qualquer forma de 
distinção. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 Declaração 
de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade e nas disposições aplicáveis às 
instituições sem fins lucrativos, ITG 2002 - Entidade Sem finalidade de Lucros, 
combinada com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Em-
presas, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A emissão 
das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria da CEALAG em 10 
de maio de 2022. 2.2. Base de preparação: As demonstrações contábeis foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 2.3. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações con-
tábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a Entidade atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e também, a sua 
moeda de apresentação. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação 
das demonstrações contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati-
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. 
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período 
em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contá-
beis adotadas pela Entidade para a elaboração e apresentação das demons-
trações contábeis são as seguintes: a) O resultado é apurado pelo regime de 
competência de exercícios que considera os rendimentos, encargos e efeitos 
das variações monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes so-
bre os ativos e passivos, e os efeitos dos ajustes para o valor de mercado, 
quando aplicável. As receitas são apuradas mensalmente e representadas por 
cursos ministrados, convênios e projetos particulares, taxa de administração, 
rendimentos de aplicações financeiras, descontos obtidos e outras receitas que 
corresponde a rendas eventuais. As despesas foram apuradas mensalmente e 
demonstradas, por despesas direta com pessoal; administrativas gerais; finan-
ceiras; tributárias; custeio na contrapartida dos convênios, projetos, cursos. b) 
Caixa e equivalentes de caixa estão representados pelo caixa, saldos em ban-
cos conta movimento e as aplicações financeiras, acrescidas dos rendimentos 
financeiros até a data do balanço e com risco insignificante de mudança de seu 
valor de mercado. c) Recursos de Terceiros: As aplicações financeiras e bancos 
classificados como “recursos de terceiros” representam disponibilidades, que 
a entidade mantém exclusividade para aplicação em projetos e convênios. d) 
Imobilizado: O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e a depre-
ciação é calculada pelo método linear, considerando a vida útil estimada dos 
bens e taxas de depreciação, conforme descrito na Nota Explicativa n° 6. e) 
Intangível: O ativo intangível é registrado ao custo de aquisição. A amortização 
é calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil do 
intangível. f) Redução ao valor recuperável de ativos - Impairment: Os imobili-
zados e outros ativos não circulantes foram submetidos ao teste de recuperabi-
lidade e não apresentaram perdas por “impairment”. A perda por “impairment” é 
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassar o valor 
recuperável que é o menor entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos 
são demonstrados pelo valor líquido de realização, acrescidos de variações 
monetárias e rendimentos quando aplicáveis. Os passivos são demonstrados 
pelos valores conhecidos e calculáveis, e dos encargos e variações quando 
aplicáveis. Os ativos e passivos com prazo de vencimento em até um ano são 
demonstrados como circulantes. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa: O saldo 
de caixa e equivalentes de caixa incluem os valores livres de restrições, sendo 
caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liqui-
dez e com risco insignificante de mudança de valor, utilizados na manutenção 
das atividades da entidade, conforme abaixo demonstrados:
Recursos Livres 31/12/2021 31/12/2020
Caixa 44,89 204,45
Bancos conta Movimento 6.821,23 18.633,33
Aplicações Financeiras 796.729,40 949.180,27
Saldo 803.595,52 968.018,05
As aplicações financeiras estão constituídas, substancialmente, por Fundos de 
Investimentos e Certificado de Depósito Bancário - CDB, indexados ao CDI. 5. 
Recursos de Terceiros: Os recursos de terceiros mantidos pela entidade com 
exclusividade para o custeio dos projetos estão assim representados:

Recursos de Terceiros 31/12/2021 31/12/2020
Bancos conta Movimento 390.742,36 1.099.583,43
Aplicações Financeiras 770.257,45 243.881,74
Total 1.160.999,81 1.343.465,17
Os recursos de terceiros estão depositados em bancos de primeira linha. As 
aplicações financeiras estão constituídas, substancialmente, por Fundos de In-
vestimentos e Certificado de Depósito Bancário - CDB, indexados ao CDI. 6. Rea-
lizável a Longo Prazo: Está composto conforme segue: 6.1 Valores a receber:
Valores a Receber 31/12/2021 31/12/2020
NF 981 Fund Hosp. Sergipe 17.707,40 17.707,40
NF1206 Fund Hosp Sergipe 132.707,40 132.707,40
Total 150.414,80 150.414,80
6.2 Depósitos em caução:
Depósitos em Caução 31/12/2021 31/12/2020
Fundação Hosp. Sergipe 20.773,36 20.773,36
Total 20.773,36 20.773,36
Total 171.188,16 171.188,16
Os valores referem-se à prestação de serviços de assessoria técnica especia-
lizada do Projeto de Melhoria Institucional e Operacional conforme contrato nº 
83/2010, que previa Depósito em caução. Esses valores estão sendo cobrados 
judicialmente conforme Execução de Título Extrajudicial nº 201210301995 em 
trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Aracaju. 7. Imobilizado e In-
tangível: O Imobilizado e Intangível apresentam as seguintes movimentações:

Conta Taxa

Saldo 
Inicial 

31/12/2020

Adições 
do Exer-

cício

Deprec. 
Acumulada
31/12/2021

Saldo 
Líquido 

31/12/2021

Saldo 
Líquido 

31/12/2020
Imobilizado
Instalações - 3.830,00 - (3.830,00) - -
Móv. e Utens. - 87.244,31 - (87.244,31) - -
Equips. 
Comum. - 930,00 - (930,00) - -
Máqs. e 
Equiptos. 31,74 445.580,49 - (438.807,72) 6.772,77 10.332,26
Apar. 
Telecom. - 2.993,00 - - 2.993,00 2.993,00
Totais 540.577,80 - (530.812,03) 9.765,77 13.325,26
Intangível
Software 33,33 101.672,30 - (101.672,30) - 3.056,26
As despesas de depreciação e amortização do exercício foram de R$ 3.559,49 e 
R$ 3.056,26 respectivamente. A entidade realizou a revisão da vida útil e estudo 
da necessidade de impairment através de empresa especializada contratada, a 
qual emitiu seu relatório em 31 de dezembro de 2021. Com base neste documen-
to e considerando que o imobilizado e intangível já se encontram praticamente 
totalmente depreciados (Imobilizado 98% e intangível 100%), a administração 
concluiu que a vida útil dos bens é razoável e que o valor contábil líquido do 
imobilizado não excede seu valor recuperável. 8. Recursos de Convênios: Os 
recursos de convênios dedicados a projetos, vigentes durante o ano de 2021, 
estão assim demonstrados:
Recursos de Convênios 2021 Obtidos Aplicados Saldo 
Projeto Opas CA Scon 2019 00107 (*) 355.800,57 355.800,57 -
Projeto Opas CA Scon 2019 00162 (*) 2.981.571,52 2.981.571,52 -
Projeto Opas CA Scon 2020 00269 (*) 602.974,50 602.974,50 -
Convênio 880755 2018 1.057.878,48 669.870,00 388.008,48
Projeto Opas CA Scon 2021 00320 228.595,00 117.523,03 111.071,97
Proj. Estudo da efet. da Vacina Covid 345.176,29 188.212,37 156.963,92
 Total 5.571.996,36 4.915.951,99 656.044,37
Recursos de Convênios 2020 Obtidos Aplicados Saldo 
Projeto Opas CA Scon 2019 00107 353.808,00 296.462,76 57.345,24
Projeto Opas CA Scon 2019 00162 2.262.348,36 1.659.105,81 603.242,55
Projeto Opas CA Scon 2019 00269 210.250,00 11.334,00 198.916,00
Convênio 880755 2018  155.582,38  56.790,00  98.792,38
 Total 2.981.988,74 2.023.692,57 958.296,17

Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão
CNPJ 58.109.521/0001-61

Balanço Patrimonial - Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (Elaborados em Reais)
Ativo/Circulante Notas 31.12.2021 31.12.2020
Caixa e equivalentes de caixa 4 803.595,52 968.018,05
Aplicações Recursos Terceiros 5 770.257,45 243.881,74
Bancos Recursos de Terceiros 5 390.742,36 1.099.583,43
Valores a Receber  12.201,30 945,00
Total Ativo Circulante  1.976.796,63 2.312.428,22
Ativo Não Circulante
Realizavel a Longo Prazo 6 171.188,16 171.188,16
Imobilizado 7 9.765,77 13.325,26
Intangível 7 - 3.056,26
Total Ativo Não Circulante  180.953,93 187.569,68
Total do Ativo  2.157.750,56 2.499.997,90

Demonstração do Resultado do Exercício
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (Elaborados em Reais)

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (Elaborados em Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (Elaborados em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 (Elaborados em Reais)

 Nota 31.12.2021 31.12.2020
Receita Liquida das Atividades 10 845.565,37 883.438,22
(-) Custeio de Convenios e Projetos  (536.302,07) (554.761,83)
Superávit / Déficit Bruto  309.263,30 328.676,39
Despesas / Receitas
(-) Despesas com Pessoal  (116.571,37) (114.340,55)
(-) Despesas Administrativas Gerais  (233.943,51) (331.455,26)
Receita Financeira Líquida de impostos  37.009,33 11.347,05
(-) Despesas Financeiras Gerais  (17.073,45) (19.183,12)
(-) Despesas Tributárias  (1.565,56) (838,28)
Total  (332.144,56) (454.470,16)
Outras Receitas  1,96 785,55
(-) Outras Despesas  - -
Superávit/Déficit do Exercício  (22.879,30) (125.008,22)

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

 31.12.2021 31.12.2020
Resultado Liquido do Exercício (22.879,30) (125.008,22)
(+/-) Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado Abrangente do Período (22.879,30) (125.008,22)

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

 Patrimônio Superávit/ Patrimônio
 Social Défict Líquido
Saldo em 01 de Janeiro de 2020 2.425.104,53 (784.621,32) 1.640.483,21
Incorporação de Superávit/Déficit (784.621,32) 784.621,32 -
Superávit / Déficit do Exercício - (125.008,22) (125.008,22)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 1.640.483,21 (125.008,22) 1.515.474,99
Incorporação de Superávit (125.008,22) 125.008,22 -
Superávit / Déficit do Exercício - (22.879,30) (22.879,30)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 1.515.474,99 (22.879,30) 1.492.595,69

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31.12.2021 31.12.2020
Resultado do Exercício - Superávit / Déficit (22.879,30) (125.008,22)
Ajustes Depreciação e Amortização 6.615,75 39.608,25
Variação de Ativos / Passivos
Bancos conta Movimento - Recursos de Terceiros 708.841,07 (84.172,69)
Aplicações Financeiras - Recursos de Terceiros (526.375,71) 163.562,89
Valores a Receber (11.256,30) 97.146,15
Depósitos em Caução - -
Adiantamentos e gratuidades - -
Fornecedores 0,83 231,25
Impostos e Salários (17.117,07) 537,26
Recursos e Convênios (302.251,80) (9.337,77)
Adiantamentos a Projetos - -
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades
 Operacionais (164.422,53) 82.567,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Adição de Imobilizado - (3.105,21)
Aumento / Diminuição de Caixa e Equivalentes
 de Caixa (164.422,53) 79.461,91
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do Exercício 968.018,05 888.556,14
No Final do Exercício 803.595,52 968.018,05
Aumento / Diminuição de Caixa e Equivalentes
 de Caixa (164.422,53) 79.461,91

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

Passivo/Circulante Notas 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores  2.730,30 2.729,47
Salários e Encargos  4.606,14 16.826,50
Impostos  1.774,06 6.670,77
Recursos de Convênio 8 656.044,37 958.296,17
Total Passivo Circulante  665.154,87 984.522,91
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social Acumulado 9 1.515.474,99 1.640.483,21
Superávit/Déficit 9 (22.879,30) (125.008,22)
Patrimônio Líquido  1.492.595,69 1.515.474,99

Total do Passivo  2.157.750,56 2.499.997,90
As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis

(*) Projetos com movimentação financeira durante o exercício, finalizados antes 
de 31/12/2021. Os recursos recebidos para realização de convênios públicos 
juntamente com os recursos recebidos para a realização de convênios da ini-
ciativa privada, com prestação de contas, foram devidamente contabilizados no 
Passivo Circulante na conta Recursos de Convênios e os recursos utilizados para 
realização dos convênios foram contabilizados em conta redutora do Passivo Cir-
culante denominada (-) Recursos aplicados em Convênios. Todos os recursos 
foram totalmente aplicados no desenvolvimento das atividades da entidade. 9. 
Patrimônio Líquido: Os superávits ou déficits são incorporados ao patrimônio 
social anualmente. 10. Receita Operacional Líquida: Conciliação da Receita 
Operacional Líquida Finda em Dezembro: Em linha com as práticas contábeis 
vigentes, adotadas para entidades sem finalidade de lucro, segue abaixo a conci-
liação entre a receita bruta para finalidades fiscais e a receita líquida apresentada 
na demonstração do resultado.
Receita Bruta 2021 2020
Cursos, convênios e contratos 830.618,72 788.372,31
Taxa de administração 49.564,79 132.516,16
(-) ISS - imposto sobre serviços 26.801,14 27.085,30
(-) Devolução de inscrições em cursos 7.817,00 10.364,95
 Receita Liquida 845.565,37 883.438,22
11. Doações, Subvenções e Gratuidades: Não houve recebimentos de auxí-
lio e subvenções do poder público e doações de pessoas físicas e jurídicas no 
exercício. Todos os recursos recebidos foram totalmente aplicados em suas fina-
lidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. Não houve oferecimento de 
gratuidades e nem gratuidades concedidas no período. 12. Renúncia Fiscal: 
As isenções tributárias usufruídas, gozadas durante o exercício de 2021 estão 
assim demonstradas:
Impostos e Contribuições  2021  2020
Cofins 70.034,53 70.991,10 
 Total 70.034,53 70.991,10
13. Eventos Subsequentes: A entidade avaliou os eventos subsequentes até 
10 de maio de 2022, que é a data de aprovação das demonstrações contábeis 
e a data da entrega, pela administração, da carta de gerência. Não houve acon-
tecimento relevante.

À Diretoria do Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão São Paulo 
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Centro de Estu-
dos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 
Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão, em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades sem finalidades de lucros. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao 
Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração do Centro 
de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-

ção, somos requeridos a comunicar esse fato. O Centro de Estudos Augusto 
Leopoldo Ayrosa Galvão não elaborou um relatório da administração, portanto, 
nada temos a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e 
da governança pelas demonstrações contábeis: A administração do Centro 
de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil 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. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade do Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Gal-
vão continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
o Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança do Centro de Estudos Augusto 
Leopoldo Ayrosa Galvão são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos do Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal do Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de au-
ditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Centro 
de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão a não mais se manter em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que iden-
tificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de maio de 2022.
MCO auditores Independentes - CRC SP 2SP037709/O-8 CVM 12.777
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Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s):  DUBAI CONSTRUTORA E INCORPORADORA, torna púbico a oferta, em 
leilão ONLINE –   LEILÃO DUBAI - NATU VERTICAL GARDENS (ref.2) extrajudicial, a venda dos 
bens móveis de apartamento decorado abaixo relacionados, com encerramento a partir das 13h00 
do dia 13/06/2022, no portal www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE 
OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI 
Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Descrição dos bens:  LT. 1: REFRIGERADOR ELETROLUX 
MOD. IF55S. , LM. R$ 840,00,  LT. 2: COOKTOP PHILCO VITROCERÂMICO MOD. NÃO IDENTIFI-
CADO. , LM. R$ 410,00,  LT. 3: FORNO DE EMBUTIR BUILT MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 
510,00,  LT. 4: MICROONDAS ELETROLUX MOD. NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 380,00,  LT. 5: 
RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, 02 TORNEIRAS, MED. APROX. 320X71X59, ARMÁRIO BAI-
XO CONTENDO 02 PORTAS E 02 NICHOS, ARMÁRIO SUSPENSO CONTENDO 06 PORTAS EM 
VIDRO E 02 NICHOS MED. APROX. 320X94X34 E MOVEL LATERAL MED. APROX. 86X246X68 
(NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA). , LM. R$ 1500,00,  LT. 6: LAVADORA MIDEA MOD. 
NÃO IDENTIFICADO. , LM. R$ 810,00,  LT. 7: COIFA SUGGAR COM MOTOR MOD. TP3521IX. , 
LM. R$ 1300,00,  LT. 8: 03 PRATOS. , LM. R$ 40,00,  LT. 9: 02 TÁBUAS, POTE E 03UTENSÍLIOS. 
, LM. R$ 50,00,  LT. 10: 02 XÍCARAS E 02 PRATOS. , LM. R$ 30,00,  LT. 11: 04 TIGELAS. , LM. 
R$ 50,00,  LT. 12: RELÓGIO DE PAREDE. , LM. R$ 60,00,  LT. 13: 03 ITENS DE DECORAÇÃO. , 
LM. R$ 60,00,  LT. 14: 02 CESTOS. , LM. R$ 40,00,  LT. 15: CESTO. , LM. R$ 40,00,  LT. 16: CES-
TO E 05 TOALHAS. , LM. R$ 140,00,  LT. 17: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA,CUBA, TORNEIRA 
MED. APROX. 392X90X92, ARMÁRIO BAIXO CONTENDO 04 PORTAS EM VIDRO MED. APROX. 
250X83X66 E PRATELEIRA (OBS. CHURRASQUEIRA NÃO INCLUSA), (NECESSITA MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA PARA RETIRADA)., LM. R$ 1200,00,  LT. 18: CHURRASQUEIRA, GRELHA 
E 03 ESPETOS. , LM. R$ 100,00,  LT. 19: JARRA E AZEITEIRO. , LM. R$ 40,00,  LT. 20: 02 PRATOS 
E BANDEJA. , LM. R$ 30,00,  LT. 21: DECANTER E 02 TAÇAS. , LM. R$ 120,00,  LT. 22: CESTO. 
, LM. R$ 40,00,  LT. 23: 02 TÁBUAS, POTE, 03 UTENSÍLIOS. , LM. R$ 40,00,  LT. 24: 02 VASOS. 
, LM. R$ 40,00,  LT. 25: VASO E ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 50,00,  LT. 26: RETIRADA ÀS 
10HS - TV SEMP MOD. NÃO IDENTIFICADO MED APROX. 112X65 E SUPORTE (OBS. SEM GA-
RANTIA DE CONTROLE E CABOS). , LM. R$ 840,00,  LT. 27: SOFÁ CONTENDO 03 ALMOFADAS 
SOLTAS MED. APROX. 245X66X77 E PUFF LATERAL MED. APROX. 90X66X38., LM. R$ 1100,00,  
LT. 28: MÓVEL LATERAL MED. APROX. 130X45X40., LM. R$ 200,00,  LT. 29: MESA LATERAL 
COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. APROX. 60X64. , LM. R$ 170,00,  LT. 30: MESA LATERAL DIÂM. 
APROX. 25X50. , LM. R$ 120,00,  LT. 31: MESA DE CENTRO DIÂM. APROX. 80X31. , LM. R$ 
300,00,  LT. 32: MESA LATERAL MED. APROX. 60X50X38. , LM. R$ 100,00,  LT. 33: BANCO. , LM. 
R$ 150,00,  LT. 34: CADEIRA. , LM. R$ 150,00,  LT. 35: 02 BANQUETAS. , LM. R$ 260,00,  LT. 36: 
03 ITENS DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 100,00,  LT. 37: VASO. , LM. R$ 30,00,  LT. 38: MESA COM 
TAMPO EM PEDRA MED. APROX. 198X75X90., LM. R$ 800,00,  LT. 39: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 
200,00,  LT. 40: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 200,00,  LT. 41: 02 CADEIRAS. , LM. R$ 200,00,  LT. 42: 
ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 100,00,  LT. 43: TELA MED. APROX. 80X120., LM. R$ 100,00,  LT. 
44: PERSIANA MED. APROX. 190X186. , LM. R$ 150,00,  LT. 45: 03 ALMOFADAS. , LM. R$ 70,00,  
LT. 46: 02 ALMOFADAS. , LM. R$ 50,00,  LT. 47: TAPETE MED. APROX. 249X300., LM. R$ 600,00,  
LT. 48: RETIRADA ÀS 10HS - ESTRUTURA CONTENDO 03 PRATELEIRAS E BANCADA, MED. 
MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS. NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA)., LM. R$ 500,00,  
LT. 49: MÓVEL LATERAL COM RODÍZIOS CONTENDO 04 GAVETAS., LM. R$ 350,00,  LT. 50: 
CADEIRA., LM. R$ 160,00,  LT. 51: LUMINÁRIA., LM. R$ 90,00,  LT. 52: LIVRO CAIXA E VASO., 
LM. R$ 20,00,  LT. 53: 03 LIVROS CAIXA., LM. R$ 20,00,  LT. 54: 03 ITENS DE DECORAÇÃO., 
LM. R$ 50,00,  LT. 55: LIVRO CAIXA E ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 30,00,  LT. 56: 02 LIVROS 
CAIXA., LM. R$ 40,00,  LT. 57: LIVRO CAIXA E 02 ITENS DE DECORAÇÃO., LM. R$ 30,00,  LT. 
58: 03 LIVROS CAIXA., LM. R$ 30,00,  LT. 59: 02 LIVROS CAIXA., LM. R$ 20,00,  LT. 60: VASO., 
LM. R$ 40,00,  LT. 61: 03 LIVROS CAIXA., LM. R$ 40,00,  LT. 62: VASO E LIVRO CAIXA., LM. R$ 
40,00,  LT. 63: 02 ITENS DE DECORAÇÃO., LM. R$ 50,00,  LT. 64: VASO SANITÁRIO DECA COM 
DUPLO ACIONAMENTO., LM. R$ 400,00,  LT. 65: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA E TORNEIRA 
MED. APROX. 140X50X36., LM. R$ 450,00,  LT. 66: 03 ESPELHOS (OBS. ILUMINAÇÃO NÃO 
INCLUSA)., LM. R$ 120,00,  LT. 67: LUMINÁRIA PENDENTE., LM. R$ 100,00,  LT. 68: 02 LUMINÁ-
RIAS PENDENTES., LM. R$ 120,00,  LT. 69: 02 ITENS DE DECORAÇÃO E SABONETEIRA., LM. 
R$ 40,00,  LT. 70: TV SAMSUNG MED. APROX. 97X56 MOD. NÃO IDENTIFICADO (OBS. SEM 
GARANTIA DE CONTROLE E CABO)., LM. R$ 500,00,  LT. 71: RETIRADA ÀS 10HS - ARMÁRIO 
EM L CONTENDO 03 PORTAS EM VIDRO, GAVETEIRO, PRATELAIRAS E CABIDEIROS, MED. 
MEDIANTE VISITAÇÃO (OBS. NECESSITA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA)., LM. R$ 1200,00,  
LT. 72: 03 PEÇAS DE ROUPA., LM. R$ 40,00,  LT. 73: 03 PEÇAS DE ROUPA., LM. R$ 50,00,  LT. 
74: BASE PARA CAMA BOX CASAL, COLCHÃO E CABECEIRA. , LM. R$ 600,00,  LT. 75: JOGO 
DE CAMA CONTENDO COBRE LEITO E 04 TRAVESSEIROS., LM. R$ 180,00,  LT. 76: MESA LA-
TERAL COM TAMPO EM PEDRA DIÂM. APROX. 37X57., LM. R$ 200,00,  LT. 77: MESA LATERAL 
DIÂM. APROX. 39X40. , LM. R$ 100,00,  LT. 78: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 30X50. , LM. R$ 
90,00,  LT. 79: ITEM DE DECORAÇÃO E LIVRO CAIXA. , LM. R$ 30,00,  LT. 80: 02 ITENS DE 
DECORAÇÃO. , LM. R$ 120,00,  LT. 81: CORTINA 04 PEÇAS. , LM. R$ 300,00,  LT. 82: TAPETE 
MED. APROX. 200X147. , LM. R$ 450,00,  LT. 83: ESPELHO MED. APROX. 195X40. , LM. R$ 
140,00,  LT. 84: ITEM DE DECORAÇÃO. , LM. R$ 60,00,  LT. 85: LUMINÁRIA PENDENTE. , LM. 
R$ 120,00,  LT. 86: LUMINÁRIA. , LM. R$ 90,00,  LT. 87: LUMINÁRIA PENDENTE. , LM. R$ 120,00,  
LT. 88: RETIRADA ÀS 10HS - PEDRA, CUBA, TORNEIRA COM ACABAMENTO PARA 02 MISTU-
RADORES MED. APROX. 57X50X35 E ESPELHO MED. APROX. 117X85. , LM. R$ 450,00,  LT. 
89: VASO SANITÁRIO DECA COM DUPLO ACIONAMENTO. , LM. R$ 400,00,  LT. 90: CHUVEIRO 
DECA COM ACABAMENTO PARA 02 MISTURADORES., LM. R$ 260,00,  LT. 91: 03 LUMINÁRIAS., 
LM. R$ 150,00,  LT. 92: LUMINÁRIA., LM. R$ 140,00,  LT. 93: 03 LUMINÁRIAS., LM. R$ 110,00,  LT. 
94: LUMINÁRIA DE TRILHO., LM. R$ 140,00,  LT. 95: LUMINÁRIA DE TRILHO., LM. R$ 140,00,  
LT. 96: 06 LUMINÁRIAS., LM. R$ 100,00,  LT. 97: JANELA MED. APROX. 89X124., LM. R$ 200,00,  
LT. 98: JANELA MED. APROX. 63X84 (OBS. SEM GARANTIA DE CHAVE)., LM. R$ 70,00,  LT. 
99: JANELA COM VENEZIANA MED. APROX. 164X124., LM. R$ 350,00,  LT. 100: JANELA MED. 
APROX. 64X84., LM. R$ 90,00,  LT. 101: JANELA COM VENEZIANA MED. APROX. 165X165., LM. 
R$ 200,00,  LT. 102: JANELA MED. PROX. 65X84., LM. R$ 90,00,  LT. 103: 16 SPOTS (MS 20)., LM. 
R$ 160,00,  LT. 104: EVAPORADORA LG MOD.E BTUS NÃO IDENTIFICADO (SEM GARANTIA DE 
CONTROLE)., LM. R$ 1000,00,  LT. 105: EVAPORADORA LG MOD.E BTUS NÃO IDENTIFICADO 
(SEM GARANTIA DE CONTROLE)., LM. R$ 1000,00. Os bens serão vendidos no estado em que 
se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao esta-
do de conservação, devendo os interessados vistoriar os bens no momento da visitação. Os bens 
poderão ser examinados pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO, de 
segunda a sexta-feira do dia 31/05/2022 ao dia 13/06/2022 – das 09h00 às 16h00.   Retirada dos 
bens:  Dia 21 de Junho de 2022 (Terça-feira), das 10hs às 14hs - Avenida Santo Antônio, 1626 - Vila 
Osasco, Osasco – SP 06083-200.  A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores 
informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório 
do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s):  KALLAS, torna púbico a oferta, em leilão ONLINE –  LEILÃO KALLAS – 
DEPÓSITO VILA ANASTÁCIO (REF.8) extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado abaixo relacionados, com encerramento a partir das 11h00 do dia 15/06/2022, no por-
tal www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, 
LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE 
DEZEMBRO DE 2013. Descrição dos bens:  LT. 1: LAVADORA SAMSUNG DIGITAL INVERTER 
MOD. WF106U4SAWQ/AZ COM AVARIA (OBS: SEM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO)., LM. R$ 
500,00, LT. 2: MICROONDAS ELECTROLUX MOD. N141S COM AVARIA  (OBS: SEM GARANTIA 
DE FUNCIONAMENTO)., LM. R$ 100,00, LT. 3: MESA DE CENTRO COM TAMPO EM VIDRO MED. 
APROX 96X37X96 COM AVARIA., LM. R$ 100,00, LT. 4: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 45X64 
COM AVARIA., LM. R$ 50,00, LT. 5: MESA LATERAL DIÂM. APROX. 45X60 COM AVARIA., LM. R$ 
50,00, LT. 6: 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS., LM. R$ 80,00, LT. 7: POLTRONA COM AVARIA., LM. 
R$ 100,00, LT. 8: CADEIRA., LM. R$ 90,00, LT. 9: SOFÁ MED. APROX. 120X82X80 COM AVARIA., 
LM. R$ 120,00, LT. 10: SOFÁ COM PUFF LATERAL MED. APROX. 180X66X95 COM AVARIA., 
LM. R$ 200,00, LT. 11: MESA MED. APROX. 160X60X80 COM AVARIA., LM. R$ 50,00, LT. 12: 03 
CADEIRAS COM AVARIA., LM. R$ 80,00, LT. 13: BERÇO COM COLCHÃO DESMONTADO MED. 
APROX. 140X93X77 (OBS: PODENDO FALTAR PEÇAS) COM AVARIA., LM. R$ 140,00, LT. 15: 
MESA DE CENTRO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 50,00, LT. 16: MESA DE CENTRO 
MED. APROX. 55X28X55., LM. R$ 50,00, LT. 17: EVAPORADORA ELGIN MOD. NÃO IDENTIFICA-
DO (CONDENSADORA NÃO INCLUSA)., LM. R$ 200,00, LT. 18: CONDENSADORA MIDEA MOD. 
MSE-12CR COM AVARIA., LM. R$ 150,00, LT. 19: CONDENSADORA ELGIN MOD. HWFE12B2NA 
COM AVARIA. , LM. R$ 150,00, LT. 20: CONDENSADORA ELGIN MOD. E BTUS NÃO IDENTIFICA-
DOS COM AVARIA ., LM. R$ 150,00, LT. 21: CONDENSADORA ELGIN MOD HWFE09B2NA COM 
AVARIA., LM. R$ 150,00, LT. 22: MESA DIÂM. APROX. 80X76., LM. R$ 40,00, LT. 23: 03 MESAS 
DIVERSAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO COM AVARIA., LM. R$ 20,00, LT. 24: 02 CADEIRAS 
COM AVARIA., LM. R$ 40,00, LT. 25: 2 CADEIRAS COM AVARIA., LM. R$ 40,00, LT. 26: 04 CADEI-
RAS COM RODÍZIOS COM AVARIA., LM. R$ 40,00, LT. 27: 04 ORGANIZADORES DE FILA., LM. 
R$ 40,00, LT. 28: PEDRAS SENDO UMA DELAS COM CUBA, MEDIDAS DIVERSAS MEDIANTE 
VISITAÇÃO., LM. R$ 100,00, LT. 29: TAMPO DE VIDRO MED. MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 
30,00, LT. 30: CABECEIRA ESTOFADA MED. APROX. 210X110X80., LM. R$ 60,00, LT. 31: BOX 
CASAL MED. MEDIANTE VISITAÇÃO COM AVARIA., LM. R$ 50,00, LT. 32: BOX COM COLCHÃO 
CASAL MED. MEDIANTE VISITAÇÃO COM AVARIA., LM. R$ 150,00, LT. 33: 02 PERSIANAS IN-
COMPLETAS LARG. APROX. 248., LM. R$ 100,00, LT. 34: 02 PERSIANAS INCOMPLETAS LARG. 
APROX. 248., LM. R$ 100,00, LT. 35: 02 PERSIANAS INCOMPLETAS LARG. APROX. 210., LM. 
R$ 80,00, LT. 36: 02 PERSIANAS INCOMPLETAS LARG. APROX. 248., LM. R$ 100,00, LT. 37: 
02 PERSIANAS INCOMPLETAS LARG. APROX. 248., LM. R$ 100,00, LT. 38: VASO SANITÁRIO 
DECA  (OBS: SEM TAMPO E CAIXA ACOPLADA)., LM. R$ 100,00, LT. 39: VASO SANITÁRIO DECA 
COM DUPLO ACIONAMENTO., LM. R$ 200,00, LT. 40: PEDRA MED. APROX. 72X9X50., LM. R$ 
100,00, LT. 41: TANQUE E TORNEIRA DECA., LM. R$ 100,00, LT. 44: ESTRUTURA CONTENDO 
02 NICHOS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO COM AVARIA., LM. R$ 50,00, LT. 45: MESA LATERAL 
MED. APROX. 70X50X32., LM. R$ 60,00, LT. 46: 03 PUFFS., LM. R$ 40,00, LT. 47: 02 CESTAS E 
SUPORTE., LM. R$ 40,00, LT. 48: 03 TAÇAS, PIRES, JARRA E ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 
40,00, LT. 49: LUMINÁRIA., LM. R$ 50,00, LT. 50: LUMINÁRIA., LM. R$ 40,00, LT. 51: 04 PORTA 
VELAS., LM. R$ 20,00, LT. 52: CENTRO DE MESA., LM. R$ 40,00, LT. 53: 02 ITENS DE DECORA-
ÇÃO E 04 PORTA VELAS., LM. R$ 30,00, LT. 55: 02 PORTA RETRATOS E PORTA SABONETE., 
LM. R$ 30,00, LT. 56: BANDEJA E ITEM DE DECORAÇÃO., LM. R$ 50,00, LT. 57: BANDEJA E 04 
SOUSPLATS DIVERSOS., LM. R$ 30,00, LT. 58: 02 SUPORTES E DISPENSER., LM. R$ 20,00, 
LT. 59: CORTINA 02 PEÇAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 60,00, LT. 60: CORTINA E 
02 FRONHAS MED. MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 50,00, LT. 61: CORTINA 02 PEÇAS MED. 
MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 50,00, LT. 62: LUMINÁRIA., LM. R$ 40,00, LT. 63: TORNEIRA., 
LM. R$ 100,00, LT. 64: TORNEIRA DECA., LM. R$ 90,00, LT. 65: TORNEIRA COM ACABAMENTO 
PARA 02 MESTURADORES DECA., LM. R$ 100,00, LT. 66: TORNEIRA COM ACABAMENTO PARA 
02 MISTURADORES DECA., LM. R$ 100,00, LT. 67: QUADRO MED. APROX. 40X60 COM AVARIA., 
LM. R$ 40,00, LT. 68: 02 TELAS COM AVARIAS MOLDURAS MANCHADAS / QUEBRADA MED. 
MEDIANTE VISITAÇÃO., LM. R$ 40,00, LT. 69: MARCENARIAS DIVERSAS DESMONTADAS MED. 
MEDIANTE VISITAÇÃO (SEM GARANTIA DE TODAS AS PEÇAS)., LM. R$ 350,00, LT. 70: TAPETE 
MED. APROX. 660X282., LM. R$ 180,00, LT. 71: TAPETE MED. APROX. 180X120 COM AVARIA / 
MANCHADO., LM. R$ 100,00, LT. 72: TAPETE MED. APROX. 162X120 COM AVARIA / MANCHA-
DO., LM. R$ 50,00, LT. 73: TAPETE MED. APROX. 303X250 COM AVARIA /MANCHADO., LM. R$ 
150,00. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao 
Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação, devendo os interessados 
vistoriar os bens no momento da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados 
MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO enviando NOME, CPF e TELEFONE DE CONTATO atra-
vés do e-mail: atendimento@lancetotal.com.br, até o dia 10/06 - Visitação dos bens: Somente dia 
11/06/2022 – Depósito Anastácio -  Retirada dos bens: 24 de Junho de 2022 (Sexta-feira), das 
10hs às 14hs - (Depósito Anastácio). A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores 
informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório 
do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

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.

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA  DA CAPITAL
Leilão online

 1º Leilão em  17   de junho  2.022 às 11h00m e encerramento dia  20  de junho de 2.022 às 
11h00m e 2º Leilão 20  de junho de 2.022 às 11h01m  a  30  de junho de 2.022 com encerramen-
to previsto às 11h00m. Bens : YAMAHA / LANDER XTZ250 / 2007/2007 / DXN7017 / 911874003 
/ 9C6KG021070006133 Natureza e nº do processo: Alienação de Bens do Acusado nº 1514251-
32.2019.8.26.0050. Lance Minino 1º Leilão R$  7.593,98 /  Lance Mínimo  2º Leilão  R$ 6.075,18 .Na 
forma do artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil, ficam, desde já, intimados da data e horário 
dos leilões o senhorio direto, o usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente 
averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução . Acesse o edital completo na plataforma  
www.liderleiloes.com.br .

Leiloeira Oficial TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA – JUCESP nº 723

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA  DA CAPITAL
Leilão  online

1º Leilão em  17  de junho 2.022 às 10h00m e encerramento dia  20  de junho de 2.022 às 10h00m e 
2º Leilão 20 de junho de 2.022 às 10h01m  a  30  de junho  de 2.022 com encerramento previsto às 
10h00m.  Bens :  FIAT / SIENA ESSENCE 1.6 FLEX, ano/modelo 2015/2016 , placa FCF 6700, RENA-
VAM 1055455318 , chassis  9BD19716TG3267503  Natureza e nº do processo:  Alienação de Bens do 
Acusado nº 1512371-34.2021.8.26.0050 – CONTROLE nº 2021/001012. Vara: 29º VARA CRIMINAL 
FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA. Lance Minimo 1º Leilao R$ 22.434,53 /  Lance Minimo  
2ºLeilão  R$ 17.947,62 . Na forma do artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil, ficam, desde 
já, intimados da data e horário dos leilões o senhorio direto, o usufrutuário, o credor com garantia real 
ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução . Acesse 
o edital completo na plataforma  www.liderleiloes.com.br .
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QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL RETIFICADO. PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO n° 072/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Revisão e Atualização 
do Plano Diretor do Município de Araçoiaba da Serra/SP em consonância com a Lei Federal n°10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), Lei Federal nº 13.089/2015 - Estatuto da Metrópole, e demais legislações municipais 
pertinentes ao objeto do Termo de Referência contido no anexo I. ENCERRAMENTO: 15/06/2022 às 
09h30min. O edital RETIFICADO completo poderá ser retirado através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. 
Araçoiaba da Serra/SP, 1 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
Tomada de Preços Nº 17/2022 – Processo Nº 46/2022 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO Nº 

46/2022 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação de salas e salas + sanitários para Creche 
FDE - CEMEI Ver. José Mario Nery de Souza Campos no município de Quintana-SP., Modalidade: 
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 20/6/2022 às 9:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
20/6/2022 às 9:05 horas. Edital completo e demais informações no Setor de Compras e Material na 
Prefeitura Municipal de Quintana de segunda à sexta-feira das 9:00 ás 11:00 horas e das 13:30 horas 
às 16:00 horas. Quintana – SP 01 de junho de 2022 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE – EDITAL - 1º e 2º leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de even-
tuais interessados na lide e intimação de Bm Motors Comércio e Importação de Veículos Ltda (CNPJ/MF sob nº 19.222.380/0001-
37) e Evandro Rosa Avila (CPF/MF sob nº 142.989.578-02), extraído dos autos do Execução de Título Extrajudicial - Espé-
cies de Contratos, movida por  Psm & Sons Particpações Ltda (CNPJ/MF sob nº 15.200.725/0001-09), processo nº 1016980-
73.2015.8.26.0068, que tramita perante a 5ª Vara Cível do Foro de Barueri da Comarca de Barueri - SP. O Excelentíssimo Juiz 
Dr. Lucas Borges Dias da 5ª Vara Cível do Foro de Barueri da Comarca de Barueri - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com 
fundamento nos artigos 882 a 903 do CPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, 
o Leiloeiro Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER 
LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 01 de junho de 2022 às 11h00, e com 
término no dia 03 de junho de 2022 às 11h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde 
já designado o 2º Leilão com início no dia 03 de junho de 2022 às 11h00, e com término no dia 30 de junho de 2022 às 11h00, 
caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
60% (sessenta por cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), do(s) bem(ns) abaixo descritos, conforme 
condições de venda constantes no presente edital, do lote único; BEM(NS): 01(um) veículo marca Porsche, modelo Cayenne S, 
cor preta, blindado, PL.EEQ0888Avaliado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) setembro/2021. Valor de avaliação será atua-
lização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns na época dos leilões. LEILOEIRO – SR.SAMI 
RAICHER – JUCESP930/SP - (EDITAL PUBLICADO NA INTEGRA NO SITE DE EDITAIS ELETRONICOS DA REDE MUNDIAL 
DE COMPUTADORES -http://www.publicjud.com.br/) Fica a executado(a)s seu cônjuge, se casada for, o credores tributários e 
demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada, 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.raicherleiloes.com.br ou ligue (11) 3099-0483 

AVISO DE ABERTURA 
PREGÃO PRESENCIAL 011/2022 

ENCERRAMENTO: ÀS 14:00 HRS DO DIA 14 DE JUNHO DE 2.022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis de veículos. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para 
retirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratui-
tamente através do site www.samaemogiguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela 
Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu, 01de junho de 2.022
Mario Antonio Zaia
Superintendente 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE

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.

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
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PROC: 1004900-98.2017.
valor total:  R$ 42,00



   

  

           

                  
              



  
              K-02e03/06

02 e 03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004476-89.2021.
valor total:  R$ 42,00








    


 


                K-02e03/06

02 e 03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1124157-97.2015.
valor total:  R$ 42,00






             






  K-02e03/06

02 e 03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1109678-89.2021.
valor total:  R$ 42,00

               

             




                 



  K-02e03/06

02 e 03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1118582-45.2014.
valor total:  R$ 42,00




           

             
           
               
 
              
                   


 
   K-02e03/06

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

ELETRÔNICO Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº00393/22, Processo siafem 20220187531 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/03001, 
Oferta de Compra 092301090572022OC00412  para constituição de Sistema de Registro de Preços 
para aquisição futura e eventual de  CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL  
SUBCUTANEO, CABO-ELETRODO PARA DESFIBRILADOR SUBCUTANEO 12F X 45CM, 
TUNELIZADOR P/ INSERCAO  ELETRODO DO CARDIOV. DESFIBRILADOR, cuja sessão 
pública será realizada no dia 21/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos”, 
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
ELETRÔNICO Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00415/22, 
Processo siafem 20220211752 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/03008, Oferta de Compra 
092301090572022OC00423  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de  equipo p/ pressao venosa, agulha de veress p/ pneumoperit. 14g x 120mm, “agulha p/coleta de 
liquor 89x7mm,tipo quinck, (22gax3 1/2””, equipo  4  vias  para  irrigação  vesical(cistoscopia), extensao de 
cateter de infusão, adulto, extensao de cateter de infusão infantil, agulha p/ anestesia peridural, agulha peridural 
pediatrica, agulh hipodermica desc, equipo gravitacional, agulha p/ punção/aspiração, agulha p/ biopsia, ag p/ 
biopsia tecidos tp super core, cuja sessão pública será realizada no dia 14/06/2022 09:00:00 horas. O edital na 
íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se   aberto   pelo   HCFMUSP   o   EDITAL   DE   PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 00416/22 , 
Processo siafem 20220194796 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00044, Oferta de Compra 
092301090572022OC00421  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de  “FIO GUIA EM AÇO INOX 0,014”” DE DIAM X 170 A 190 CM DE C/P”, FIO GUIA NITINOL 
0,014” X180A190CM/ LESÕES CALCIFIC.DIFUSA, FIO GUIA ACO 0,014”X180A190CM P/LESAO C/
TORTUOSIDA EXCESSIVA, FIO GUIA EM ACO INOX 0,014”X180A190CM P/LESÕES COR. DISTAIS, 
FIO GUIA EM ACO INOX 0,014”X180A190CM P/ OCLUSÕES CRONICAS, FIO GUIA EM ACO INOX 
0,014”X180A190CM P/REESTENOSE DE SENT, FIO GUIA EM ACO INOX 0,014”X180A190CM P/
CRON / REEST STENT/PTA, cuja sessão pública será realizada no dia 14/06/2022 09:00:00 horas. O edital na 
íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

ELETRÔNICO Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº00417/22, Processo siafem 20220191631 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/03000, 
Oferta de Compra 092301090572022OC00404  para constituição de Sistema de Registro de Preços 
para aquisição futura e eventual de  CONJUNTO  PARA HEMOFILTRAÇÃO E HEMODIÁLISE 
DE ALTO VOLUME, CONJUNTO PARA HEMOFILTRAÇÃO E HEMODIÁLISE 
CONTÍNUA, cuja sessão pública será realizada no dia 15/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a 
contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00436/22, Processo 
siafem 20220227501 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/02997, Oferta de Compra 
092301090572022OC00439  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura 
e eventual de  FIO DE ACO N.5 C/1AG4,8CM1/2C TRI 4X45CM, LENÇOL DESCARTÁVEL 
CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPIL, CATETER PARA OXIGENIO 
DESCARTAVEL C/PRONG NASAL TIPO ÓCULOS, cuja sessão pública será realizada no dia 
20/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.
bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início do 
prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO 
DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

“COMUNICADO N.º 117/2022”
REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO x WHITE FALCON CONSTRU-
ÇÕES EIRELI – ME– CNPJ 25.186.336/0001-11 – RESCISÃO UNILATERAL DE 

CONTRATO oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2021, de 09 de dezembro de 2021, levado 
a efeito através do Processo Licitatório n.º 110/2021, cujo objeto compreende a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADE-
QUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VIGILância sanitária e controle de vetores 
para a secretaria de saude”, tudo conforme o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, constante 
no Edital.
O Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, Sr. Aparecido Ferrari, no uso de suas atribuições legais 
e considerando os termos do processo administrativo instaurado, em razão do comprovado e reiterado 
descumprimento das regras do edital, do contrato e da Lei de Licitações por parte da contratada WHI-
TE FALCON CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – CNPJ 25.186.336/0001-11, resolve RESCINDIR 
DE FORMA UNILATERAL O REFERIDO CONTRATO 005/2022. Comunica ainda que quanto 
a aplicação das eventuais demais penalidades nos termos da Lei, serão doravante analisadas conforme 
determinado nos autos do processo administrativo.
Publique-se!
Cumpra-se.

Palácio da Independência, aos 01 de junho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

O.B.M.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 43.119.313/0001-76 - NIRE 35.300.574.834

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 28/04/2022, às 10:00 horas, na sede social em São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Cleber Faria Fernandes - Presidente, 
Sueli de Fatima Ferretti - Secretária. Deliberações Unânimes:  (i) Renúncia dos atuais membros da Diretoria, Sueli de Fátima Ferretti e Cleber Faria Fernandes. (ii) 
Elegem para os cargos de Diretores da Companhia, Miguel Cesar de Araujo Pereira Burlamaqui, e Rodrigo Marconi Moratelli, qualificados no original. (iii) Mudam 
a denominação social da Companhia, passando a ser Holding V Participações S.A.; (iv) Mudam o endereço da sede da Companhia, que passará a funcionar em 
São Paulo-SP, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384 – escritório 71, CEP: 04.536-001. (v) Alteram o objeto social da Companhia para, além de holding de instituições 
não financeiras, a participação em empreendimentos e startups e consultoria/intermediação e participação no setor imobiliário, tendo como atividades secundárias a 
corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. (vi) Integraliza-se o 
capital subscrito de R$300,00, passando a Companhia ter 100% do capital subscrito e integralizado no valor de R$500,00, em moeda corrente nacional; (vii) Consolida-
se o Estatuto Social. Nada mais. Anexo II - Estatuto Social da Sociedade Por Ações - Holding V Participações S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto 
e Duração - Artigo 1º - A Holding V Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe 
forem aplicáveis. Artigo 2º - A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384 – escritório 71, CEP: 04.536-001 podendo 
abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social e atividade principal ser holding de instituições não 
financeiras, participação em empreendimentos e startups e consultoria/intermediação e participação no setor imobiliário, e como atividades secundárias a corretagem 
na compra e venda e avaliação de imóveis e atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Artigo 4º - A Sociedade terá prazo 
indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º - As ações provenientes de aumento 
de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º - Mediante 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em 
tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia 
Geral - Artigo 6º - 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 trabalhos. § 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem 
prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 
7º -A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com a designação de diretores, 
podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no 
exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia 
Geral que os eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º -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 9º -A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais 
federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência;  assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar 
cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis 
ou imóveis. Artigo 10º -A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer 
diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de 
validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Dependerão da 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º -Compete à diretoria 
superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º 
-A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento 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 - Disposições Gerais - Artigo 13º -O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. 
Artigo 14º -Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º -Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital 
social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º 
-A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º -A 
Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital 
social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º -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.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Secretaria de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 121-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022

Objeto: Aquisição de uma motoniveladora, uma escavadeira hidráulica e um caminhão equipado com 
caçamba basculante, com recursos provenientes de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo. Início do cadastro das propostas: 03/06/2022, às 09:00 horas. 
Início da disputa de preços: 20/06/2022, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: 
À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licita-
cao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO 
NORTE 1 

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO 
PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Processo: SEDUC-PRC-2021/49180 Pregão 
Eletrônico nº 01/2022
Interessado: Diretoria de Ensino Região Norte 1
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
FISICA, MENTAL OU INTELECTUAL. Encon-
tra-se aberto na Diretoria de Ensino Norte 1, 
o Pregão Eletrônico para a contratação de 
serviços de apoio aos alunos com deficiência 
física, mental ou intelectual. Oferta de Compra 
nº 080269000012022OC00013, abertura da 
sessão dia 14/06/2022, às 10h00min, no sítio 
www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº. 36/00005/22/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE CHAPAS - CA-03, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 15/06/2022, às 09:00 
horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra 
através da Oferta de Compra nº 081101080462022OC00025, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.
br - Opção Licitações ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 
01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início 
do prazo para envio da proposta eletrônica será de 02/06/2022, até o momento anterior ao início da sessão 
pública. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3158-4334 e/ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.
br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE  AVISA: ERRATA
Tomada de Preços nº: 70/00312/21/02 - Objeto: - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHA-
RIA - Informamos que nas páginas 26 (Termo de Referência – Cronograma Físico – Financeiro) 
e 42 (Anexo III.3 Cronograma Físico-Financeiro) do Edital sob referência, publicado em 04/05/2022, 
na página 132 do D.O.E. e na página B2 do Jornal Gazeta de S. Paulo, há uma inconsistência no Cronograma 
referente à EE Prof Levi Vieira da Maia o qual corrigimos e encontra-se disponível no site da FDE, através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – LICITAÇÕES / COMUNICADOS E ESCLARECIMENTOS.

Comunicado - NOVA DATA DE ABERTURA
Tomada de Preços nº 70/00312/21/02 - A Comissão Julgadora de Licitações comunica que em virtude de 
correção através de ERRATA publicada no DOE e no Jornal Gazeta de S. Paulo em 02/06/2022 e disponibilizada 
no portal FDE, fica fixada nova data para entrega dos envelopes nº 1 – Proposta Comercial e nº 2 Habilitação, 
juntamente com as Declarações Complementares, para às 14:00 horas do dia 28/06/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 14571/22 - Pregão Eletrônico nº 118/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
9h00 do dia 21 de junho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 
21 de junho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 22/06/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 08/06/2022, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 01 de junho de 2022.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi1

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Queiroz torna público, a quem possa interessar, 
a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N.º 02/2022, do tipo 
Menor Preço por item, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal 
N.º 10.520/02, Decreto Federal N.º 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei Federal N.º 8666/93 e suas 
respectivas alterações e Decreto Municipal N.º 05/2021. Início do acolhimento de propostas: às 09h 
: 00m, do dia 03.06.2022, abertura das propostas: às 09h : 31m do dia 15.06.2022, data e a hora da 
disputa: às 10h : 31m do dia 15.06.2022. Local Sítio: www.bll.org.br., tendo como objeto Aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde;. O Edital completo poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico https://www.queiroz.sp.gov.br/site/licitacoes ou solicitando atra-
vés do e-mail: licitacoes@queiroz.sp.gov.br, inclusive. Informações (14) 3458-1137.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 012/2022, de 23/02/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados a lista de inscritos para o sorteio que visa a composição da Subcomissão Técnica para análise e 
julgamento das propostas técnicas de Publicidade e Propaganda que advirão da Concorrência Pública nº 004/2022, 
dos inscritos que possuem ou não vínculo com a Administração, conforme Lei Federal nº 12.232/2010, a saber:

COM VÍNCULO funcional ou contratual, direto ou indireto, com este Conselho
1) Adriana Garbim; CPF: 192.639.658-89; Comunicação Social/Planejamento Estratégico em Comunicação;
2) Fábio Vanderlei Vieira; CPF: 250.969.028–03; Relações Públicas;
3) Amanda Moreira Bezerra; CPF: 301.688.238–88; Comunicação Social/Publicidade e Propaganda;
4) Leandro Evangelista Santos; CPF: 228.507.488–38; Comunicação Social;
5) Silvio Saraiva Júnior; CPF: 214.786.338-67; Jornalismo/Mestre em Comunicação Social;
6) Barbara Aparecida Crivelaro; CPF: 395.297.168-50; Comunicação Social/Jornalismo;
SEM VÍNCULO funcional ou contratual, direto ou indireto, com este Conselho
1) Aline Coppini; CPF: 255.388.678–03; Comunicação/Jornalismo;
2) Sandra Leisse Minchillo; CPF: 051.498.298-54; Publicitária;
3) Antonio Toledano Romero; CPF: 035.853.808-40; Jornalismo/Propaganda e Publicidade;
4) Silvio Aparecido Soledade dos Santos; 099.432.998-94; Administração de Empresas, com especialização em    
    Comunicação Social;
5) Paulo Zoéga Neto; CPF: 088.480.468-27; Publicitário;
6) Enio Marin Vergeiro; CPF: 007.635.758-95; Publicitário;
7) Rodrigo de Oliveira Neves; CPF: 317.510.658-71; Consultor

A sessão pública para o sorteio ocorrerá no dia 10/06/2022 – Sexta-Feira, às 10 horas e 30 minutos, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 – 8º andar, Pinheiros – São Paulo – CEP 01452-920.

São Paulo, 1º de junho de 2022.
Aretusa dos Santos de Siqueira

Gerente de Gestão da Contratação - GGC
Portaria nº 58/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
AVISO DE SORTEIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº V-0269/2021
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 004/2022

TIPO: MELHOR TÉCNICA

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br
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QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2022 

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL RETIFICADO. PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2022. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO n° 072/2022. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Revisão e Atualização 
do Plano Diretor do Município de Araçoiaba da Serra/SP em consonância com a Lei Federal n°10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), Lei Federal nº 13.089/2015 - Estatuto da Metrópole, e demais legislações municipais 
pertinentes ao objeto do Termo de Referência contido no anexo I. ENCERRAMENTO: 15/06/2022 às 
09h30min. O edital RETIFICADO completo poderá ser retirado através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. 
Araçoiaba da Serra/SP, 1 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA comunica aos interessados a realização da 
Tomada de Preços Nº 17/2022 – Processo Nº 46/2022 – SCM – ORDEM DE SERVIÇO Nº 

46/2022 – ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Quintana. OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação de salas e salas + sanitários para Creche 
FDE - CEMEI Ver. José Mario Nery de Souza Campos no município de Quintana-SP., Modalidade: 
Tomada de Preços. ENCERRAMENTO: 20/6/2022 às 9:00 horas. ABERTURA DOS ENVELOPES: 
20/6/2022 às 9:05 horas. Edital completo e demais informações no Setor de Compras e Material na 
Prefeitura Municipal de Quintana de segunda à sexta-feira das 9:00 ás 11:00 horas e das 13:30 horas 
às 16:00 horas. Quintana – SP 01 de junho de 2022 - Fernando Branco Nunes – Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTANA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE – EDITAL - 1º e 2º leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de even-
tuais interessados na lide e intimação de Bm Motors Comércio e Importação de Veículos Ltda (CNPJ/MF sob nº 19.222.380/0001-
37) e Evandro Rosa Avila (CPF/MF sob nº 142.989.578-02), extraído dos autos do Execução de Título Extrajudicial - Espé-
cies de Contratos, movida por  Psm & Sons Particpações Ltda (CNPJ/MF sob nº 15.200.725/0001-09), processo nº 1016980-
73.2015.8.26.0068, que tramita perante a 5ª Vara Cível do Foro de Barueri da Comarca de Barueri - SP. O Excelentíssimo Juiz 
Dr. Lucas Borges Dias da 5ª Vara Cível do Foro de Barueri da Comarca de Barueri - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com 
fundamento nos artigos 882 a 903 do CPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, 
o Leiloeiro Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER 
LEILÕES (www.raicherleiloes.com.br), levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 01 de junho de 2022 às 11h00, e com 
término no dia 03 de junho de 2022 às 11h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde 
já designado o 2º Leilão com início no dia 03 de junho de 2022 às 11h00, e com término no dia 30 de junho de 2022 às 11h00, 
caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
60% (sessenta por cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), do(s) bem(ns) abaixo descritos, conforme 
condições de venda constantes no presente edital, do lote único; BEM(NS): 01(um) veículo marca Porsche, modelo Cayenne S, 
cor preta, blindado, PL.EEQ0888Avaliado em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) setembro/2021. Valor de avaliação será atua-
lização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns na época dos leilões. LEILOEIRO – SR.SAMI 
RAICHER – JUCESP930/SP - (EDITAL PUBLICADO NA INTEGRA NO SITE DE EDITAIS ELETRONICOS DA REDE MUNDIAL 
DE COMPUTADORES -http://www.publicjud.com.br/) Fica a executado(a)s seu cônjuge, se casada for, o credores tributários e 
demais interessados INTIMADOS das designações supra, bem como da penhora realizada, 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.raicherleiloes.com.br ou ligue (11) 3099-0483 

AVISO DE ABERTURA 
PREGÃO PRESENCIAL 011/2022 

ENCERRAMENTO: ÀS 14:00 HRS DO DIA 14 DE JUNHO DE 2.022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis de veículos. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para 
retirada na sede do SAMAE-Mogi Guaçu através do recolhimento da taxa de R$ 5,00 ou gratui-
tamente através do site www.samaemogiguacu.com.br, maiores informações serão fornecidas pela 
Comissão de Licitações.

Mogi Guaçu, 01de junho de 2.022
Mario Antonio Zaia
Superintendente 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI GUAÇU - SAMAE

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.

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

02 e 03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004900-98.2017.
valor total:  R$ 42,00
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E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

ELETRÔNICO Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº00393/22, Processo siafem 20220187531 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/03001, 
Oferta de Compra 092301090572022OC00412  para constituição de Sistema de Registro de Preços 
para aquisição futura e eventual de  CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL  
SUBCUTANEO, CABO-ELETRODO PARA DESFIBRILADOR SUBCUTANEO 12F X 45CM, 
TUNELIZADOR P/ INSERCAO  ELETRODO DO CARDIOV. DESFIBRILADOR, cuja sessão 
pública será realizada no dia 21/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos 
interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos”, 
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. 
PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
ELETRÔNICO Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00415/22, 
Processo siafem 20220211752 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/03008, Oferta de Compra 
092301090572022OC00423  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de  equipo p/ pressao venosa, agulha de veress p/ pneumoperit. 14g x 120mm, “agulha p/coleta de 
liquor 89x7mm,tipo quinck, (22gax3 1/2””, equipo  4  vias  para  irrigação  vesical(cistoscopia), extensao de 
cateter de infusão, adulto, extensao de cateter de infusão infantil, agulha p/ anestesia peridural, agulha peridural 
pediatrica, agulh hipodermica desc, equipo gravitacional, agulha p/ punção/aspiração, agulha p/ biopsia, ag p/ 
biopsia tecidos tp super core, cuja sessão pública será realizada no dia 14/06/2022 09:00:00 horas. O edital na 
íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: MARCOS ROBERTO DE LIMA e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se   aberto   pelo   HCFMUSP   o   EDITAL   DE   PREGÃO  ELETRÔNICO Nº 00416/22 , 
Processo siafem 20220194796 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00044, Oferta de Compra 
092301090572022OC00421  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de  “FIO GUIA EM AÇO INOX 0,014”” DE DIAM X 170 A 190 CM DE C/P”, FIO GUIA NITINOL 
0,014” X180A190CM/ LESÕES CALCIFIC.DIFUSA, FIO GUIA ACO 0,014”X180A190CM P/LESAO C/
TORTUOSIDA EXCESSIVA, FIO GUIA EM ACO INOX 0,014”X180A190CM P/LESÕES COR. DISTAIS, 
FIO GUIA EM ACO INOX 0,014”X180A190CM P/ OCLUSÕES CRONICAS, FIO GUIA EM ACO INOX 
0,014”X180A190CM P/REESTENOSE DE SENT, FIO GUIA EM ACO INOX 0,014”X180A190CM P/
CRON / REEST STENT/PTA, cuja sessão pública será realizada no dia 14/06/2022 09:00:00 horas. O edital na 
íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta 
publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

ELETRÔNICO Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº00417/22, Processo siafem 20220191631 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/03000, 
Oferta de Compra 092301090572022OC00404  para constituição de Sistema de Registro de Preços 
para aquisição futura e eventual de  CONJUNTO  PARA HEMOFILTRAÇÃO E HEMODIÁLISE 
DE ALTO VOLUME, CONJUNTO PARA HEMOFILTRAÇÃO E HEMODIÁLISE 
CONTÍNUA, cuja sessão pública será realizada no dia 15/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra 
estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção 
“e-negociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a 
contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00436/22, Processo 
siafem 20220227501 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/02997, Oferta de Compra 
092301090572022OC00439  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura 
e eventual de  FIO DE ACO N.5 C/1AG4,8CM1/2C TRI 4X45CM, LENÇOL DESCARTÁVEL 
CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE POLIPROPIL, CATETER PARA OXIGENIO 
DESCARTAVEL C/PRONG NASAL TIPO ÓCULOS, cuja sessão pública será realizada no dia 
20/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.
bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início do 
prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO 
DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

“COMUNICADO N.º 117/2022”
REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO x WHITE FALCON CONSTRU-
ÇÕES EIRELI – ME– CNPJ 25.186.336/0001-11 – RESCISÃO UNILATERAL DE 

CONTRATO oriundo do PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2021, de 09 de dezembro de 2021, levado 
a efeito através do Processo Licitatório n.º 110/2021, cujo objeto compreende a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADE-
QUAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VIGILância sanitária e controle de vetores 
para a secretaria de saude”, tudo conforme o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, constante 
no Edital.
O Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, Sr. Aparecido Ferrari, no uso de suas atribuições legais 
e considerando os termos do processo administrativo instaurado, em razão do comprovado e reiterado 
descumprimento das regras do edital, do contrato e da Lei de Licitações por parte da contratada WHI-
TE FALCON CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – CNPJ 25.186.336/0001-11, resolve RESCINDIR 
DE FORMA UNILATERAL O REFERIDO CONTRATO 005/2022. Comunica ainda que quanto 
a aplicação das eventuais demais penalidades nos termos da Lei, serão doravante analisadas conforme 
determinado nos autos do processo administrativo.
Publique-se!
Cumpra-se.

Palácio da Independência, aos 01 de junho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

PREFEITO DE MATÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

O.B.M.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 43.119.313/0001-76 - NIRE 35.300.574.834

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 28/04/2022, às 10:00 horas, na sede social em São Paulo-SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Cleber Faria Fernandes - Presidente, 
Sueli de Fatima Ferretti - Secretária. Deliberações Unânimes:  (i) Renúncia dos atuais membros da Diretoria, Sueli de Fátima Ferretti e Cleber Faria Fernandes. (ii) 
Elegem para os cargos de Diretores da Companhia, Miguel Cesar de Araujo Pereira Burlamaqui, e Rodrigo Marconi Moratelli, qualificados no original. (iii) Mudam 
a denominação social da Companhia, passando a ser Holding V Participações S.A.; (iv) Mudam o endereço da sede da Companhia, que passará a funcionar em 
São Paulo-SP, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384 – escritório 71, CEP: 04.536-001. (v) Alteram o objeto social da Companhia para, além de holding de instituições 
não financeiras, a participação em empreendimentos e startups e consultoria/intermediação e participação no setor imobiliário, tendo como atividades secundárias a 
corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. (vi) Integraliza-se o 
capital subscrito de R$300,00, passando a Companhia ter 100% do capital subscrito e integralizado no valor de R$500,00, em moeda corrente nacional; (vii) Consolida-
se o Estatuto Social. Nada mais. Anexo II - Estatuto Social da Sociedade Por Ações - Holding V Participações S.A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto 
e Duração - Artigo 1º - A Holding V Participações S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe 
forem aplicáveis. Artigo 2º - A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo-SP, na Rua Jerônimo da Veiga, nº 384 – escritório 71, CEP: 04.536-001 podendo 
abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social e atividade principal ser holding de instituições não 
financeiras, participação em empreendimentos e startups e consultoria/intermediação e participação no setor imobiliário, e como atividades secundárias a corretagem 
na compra e venda e avaliação de imóveis e atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Artigo 4º - A Sociedade terá prazo 
indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O capital social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º - As ações provenientes de aumento 
de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 3º - Mediante 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em 
tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia 
Geral - Artigo 6º - 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 trabalhos. § 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem 
prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 
7º -A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 10 membros, todos com a designação de diretores, 
podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no 
exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores ficam dispensados de prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia 
Geral que os eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo 8º -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 9º -A diretoria tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os 
atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais 
federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência;  assinar documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar 
cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis 
ou imóveis. Artigo 10º -A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer 
diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela 
assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de 
validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Dependerão da 
aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º -Compete à diretoria 
superintender o andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º 
-A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento 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 - Disposições Gerais - Artigo 13º -O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro 
de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas por Lei. 
Artigo 14º -Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois de ouvido o Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º -Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital 
social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º 
-A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º -A 
Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital 
social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua remuneração. Artigo 18º -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.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Secretaria de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 121-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022

Objeto: Aquisição de uma motoniveladora, uma escavadeira hidráulica e um caminhão equipado com 
caçamba basculante, com recursos provenientes de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo. Início do cadastro das propostas: 03/06/2022, às 09:00 horas. 
Início da disputa de preços: 20/06/2022, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: 
À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail licita-
cao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO 
NORTE 1 

AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO 
PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO 

Processo: SEDUC-PRC-2021/49180 Pregão 
Eletrônico nº 01/2022
Interessado: Diretoria de Ensino Região Norte 1
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 
FISICA, MENTAL OU INTELECTUAL. Encon-
tra-se aberto na Diretoria de Ensino Norte 1, 
o Pregão Eletrônico para a contratação de 
serviços de apoio aos alunos com deficiência 
física, mental ou intelectual. Oferta de Compra 
nº 080269000012022OC00013, abertura da 
sessão dia 14/06/2022, às 10h00min, no sítio 
www.bec.fazenda.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: PREGÃO ELETRÔNICO
Encontra-se aberto na Gerência de Licitações da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – 
FDE, o Pregão Eletrônico nº. 36/00005/22/05, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE CHAPAS - CA-03, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência que integra o Edital. A sessão pública dar-se-á no dia 15/06/2022, às 09:00 
horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra 
através da Oferta de Compra nº 081101080462022OC00025, ou através do endereço: http://www.fde.sp.gov.
br - Opção Licitações ou ainda na sede da FDE, na Gerência de Licitações na Av. São Luis, 99 - República - 
01046-001 - São Paulo - SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:30 às 17:00 horas. A data do início 
do prazo para envio da proposta eletrônica será de 02/06/2022, até o momento anterior ao início da sessão 
pública. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3158-4334 e/ou através do e-mail gli@fde.sp.gov.
br. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE  AVISA: ERRATA
Tomada de Preços nº: 70/00312/21/02 - Objeto: - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHA-
RIA - Informamos que nas páginas 26 (Termo de Referência – Cronograma Físico – Financeiro) 
e 42 (Anexo III.3 Cronograma Físico-Financeiro) do Edital sob referência, publicado em 04/05/2022, 
na página 132 do D.O.E. e na página B2 do Jornal Gazeta de S. Paulo, há uma inconsistência no Cronograma 
referente à EE Prof Levi Vieira da Maia o qual corrigimos e encontra-se disponível no site da FDE, através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – LICITAÇÕES / COMUNICADOS E ESCLARECIMENTOS.

Comunicado - NOVA DATA DE ABERTURA
Tomada de Preços nº 70/00312/21/02 - A Comissão Julgadora de Licitações comunica que em virtude de 
correção através de ERRATA publicada no DOE e no Jornal Gazeta de S. Paulo em 02/06/2022 e disponibilizada 
no portal FDE, fica fixada nova data para entrega dos envelopes nº 1 – Proposta Comercial e nº 2 Habilitação, 
juntamente com as Declarações Complementares, para às 14:00 horas do dia 28/06/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 14571/22 - Pregão Eletrônico nº 118/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 
9h00 do dia 21 de junho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 
21 de junho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 22/06/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 08/06/2022, no portal eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br

Franca, 01 de junho de 2022.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi1

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2022

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Queiroz torna público, a quem possa interessar, 
a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N.º 02/2022, do tipo 
Menor Preço por item, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal 
N.º 10.520/02, Decreto Federal N.º 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei Federal N.º 8666/93 e suas 
respectivas alterações e Decreto Municipal N.º 05/2021. Início do acolhimento de propostas: às 09h 
: 00m, do dia 03.06.2022, abertura das propostas: às 09h : 31m do dia 15.06.2022, data e a hora da 
disputa: às 10h : 31m do dia 15.06.2022. Local Sítio: www.bll.org.br., tendo como objeto Aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde;. O Edital completo poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico https://www.queiroz.sp.gov.br/site/licitacoes ou solicitando atra-
vés do e-mail: licitacoes@queiroz.sp.gov.br, inclusive. Informações (14) 3458-1137.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 012/2022, de 23/02/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados a lista de inscritos para o sorteio que visa a composição da Subcomissão Técnica para análise e 
julgamento das propostas técnicas de Publicidade e Propaganda que advirão da Concorrência Pública nº 004/2022, 
dos inscritos que possuem ou não vínculo com a Administração, conforme Lei Federal nº 12.232/2010, a saber:

COM VÍNCULO funcional ou contratual, direto ou indireto, com este Conselho
1) Adriana Garbim; CPF: 192.639.658-89; Comunicação Social/Planejamento Estratégico em Comunicação;
2) Fábio Vanderlei Vieira; CPF: 250.969.028–03; Relações Públicas;
3) Amanda Moreira Bezerra; CPF: 301.688.238–88; Comunicação Social/Publicidade e Propaganda;
4) Leandro Evangelista Santos; CPF: 228.507.488–38; Comunicação Social;
5) Silvio Saraiva Júnior; CPF: 214.786.338-67; Jornalismo/Mestre em Comunicação Social;
6) Barbara Aparecida Crivelaro; CPF: 395.297.168-50; Comunicação Social/Jornalismo;
SEM VÍNCULO funcional ou contratual, direto ou indireto, com este Conselho
1) Aline Coppini; CPF: 255.388.678–03; Comunicação/Jornalismo;
2) Sandra Leisse Minchillo; CPF: 051.498.298-54; Publicitária;
3) Antonio Toledano Romero; CPF: 035.853.808-40; Jornalismo/Propaganda e Publicidade;
4) Silvio Aparecido Soledade dos Santos; 099.432.998-94; Administração de Empresas, com especialização em    
    Comunicação Social;
5) Paulo Zoéga Neto; CPF: 088.480.468-27; Publicitário;
6) Enio Marin Vergeiro; CPF: 007.635.758-95; Publicitário;
7) Rodrigo de Oliveira Neves; CPF: 317.510.658-71; Consultor

A sessão pública para o sorteio ocorrerá no dia 10/06/2022 – Sexta-Feira, às 10 horas e 30 minutos, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 – 8º andar, Pinheiros – São Paulo – CEP 01452-920.

São Paulo, 1º de junho de 2022.
Aretusa dos Santos de Siqueira

Gerente de Gestão da Contratação - GGC
Portaria nº 58/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
AVISO DE SORTEIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº V-0269/2021
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 004/2022

TIPO: MELHOR TÉCNICA

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

A VERDADE 
NAS BANCAS

www.gazetasp.com.br

A9gazetasp.com.br
Quinta-feira, 2 De junho De 2022 

Edital de Intimação, Processo Digital nº: 4008005-38.2013.8.26.0114. Classe:Assunto: Execução de Título Extrajudicial Contratos Bancários  
Requerente: Banco Bradesco S.A. Requerido: A. A Y. Ghandour  Móveis Planejados Eireli- ME e outro. Edital de Intimação. Prazo de 30 dias. 
Processo nº 4008005-38.2013.8.26.0114. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. Euzy Lo 
pes Feijó Liberatti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) A. A Y. Ghandour Móveis Planejados Eireli-ME, CNPJ 15.595.859/0001-68 e Ali 
Ahmad Youssef Ghandour, Brasileiro, CPF 287.158.728-07, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco Bradesco S.A., sendo deferida a penhora sobre os valores que os executados tem a receber do Banco Bradesco Seguros S.A. nos 
montantes de R$ 2.955,25 e R$ 10.751,52. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital pa 
ra que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edi 
tal. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 18 de maio de 2022. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0001884-88.2022.8.26.0068.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do
Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a).
Lucas Borges Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SA
BER a(o) DIEGO LEZAMA OREZZOLI, Espanhol,
Casado, Fotógrafo, RG RNE Y268395X, CPF 235.
132.748-90, com endereço à Omega, 598, Apto.
252, Melville Empresarial I e II, CEP 06472-005,
Barueri – SP, que por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de Sentença, movida por
SOCIEDADE EDUCACIONAL BRICOR LTDA.
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$ 48.885,79 (fevereiro/2022),
devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advoca-
tícios 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 paga
-mento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independente-
mente 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 Barueri, aos 12 de abril de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002492-05.2021.8.26.0268. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a).
LUCAS DADALTO SAHÃO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alexandre de Souza Holanda, RG
156365261, CPF 068.201.348-00, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda. 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$ 4.805,72 (junho/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido
o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Itapecerica da Serra, aos 23 de fevereito de 2022.

6ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0056687-37.2012.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. Patrícia Svartman Poyares Ribeiro, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a IRIO GERONYMO DA SILVA, CPF 355.218.898-33, com endereço à Rua Vale da Perdiz, 46, Casa 01, Jardim Miriam,
CEP 04417-170, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco
Sa, alegando em síntese que o executado deixou de proceder ao pagamento de saldo devido pela cédula de crédito bancário
empréstimo pessoal, no valor histórico de R$ 12.293,66, atualizado até dezembro/2012. 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
03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar a dívida no valor de R$ R$ 12.293,66, que deverá ser
atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). E que no prazo
para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do
débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por
cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito,
que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará
a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício
dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias. Não opostos os
embargos, a parte executada/embargante será considerada revel, caso em que ser-lhe-á 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, aos 04 de maio de 2022.

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. 1010037-28.2013.8.26.0127. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana
Marques Wendling, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO DE PAULA ERLICHMANN, CPF
037.596.738-99, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de SISTEMA INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - SINEC, objetivando a cobrança de R$ 23.222,65 (junho/2013), oriunda
do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2009. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado
(isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou
oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se
o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Carapicuíba, aos 26 de maio de 2022.

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1019291-65.2020.8.26.0196. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Franca, Estado de São Paulo, Dr(a). LAURA MANIGLIA 
PUCCINELLI DINIZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TALES JOSE MARQUES RODRIGUES, 
RG 59.888.122-0, CPF 479.900.148-58, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária por parte de OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 
referente ao contrato de Cédula de Crédito Bancária nº 1.00348.0001597.19, tendo como garantia, 
sob alienação fi duciária o veículo marca/modelo: HONDA/CG 160 START, ano: 2020, cor: preta, placa: 
EMH6300, Chassi: 9C2KC2500LR023220. O bem foi apreendido conforme fl s. 42. 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 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 
sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do(s) bem(ns) em nome do credor, e do 
prazo de 15 dias (quinze) para contestar a ação, que fl uirão após o decurso do prazo do presente 
edital. Não apresentada a contestação no prazo legal, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor. Não sendo paga a dívida e/ou apresentada resposta, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 18 de maio de 2022.

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 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 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 prenotado 
sob o nº 1.347.947, em 02 de abril de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária  – artigo 1.238 do 
Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados 
por EREMILTON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, aposentado, casado sob o regime da comunhão 
de bens com MARIA ANESIA DA SILVA, residentes e domiciliados nesta Capital; os quais alegam 
deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 15 de abril de 1.991, através de contrato 
particular de cessão de direitos onde  MARIA ISABEL NEGREIROS  DE CASTRO, celebrado entre 
MARIA ISABEL NEGREIROS  DE CASTRO e EREMILTON BARBOSA DA SILVA e MARIA ANESIA 
DA SILVA; posse essa que se refere ao IMÓVEL com área construída de 120,00m², situado Rua Luiza 
Pinhatta Andreatti, n° 242, antiga Rua D, e seu terreno com área de superfície de 252,00m², corres-
pondente ao lote n° 09 da quadra 05 do loteamento Jardim Jerivá, 29° Subdistrito – Santo Amaro, 
imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 184.237.0009-6. 
imóvel esse que se acha registrado, em área maior, conforme a transcrição nº 224.660, na qual foi 
implantado o loteamento denominado Jardim Jerivá, inscrito sob o nº 261 no Livro 8-C de Registro 
Especial. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimen-
to administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessa-
dos, ou os notificandos: COMPANHIA BRASILEIRA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS; MARIA 
ISABEL NEGREIROS  DE CASTRO; ANTÔNIO DIAS JÚNIOR, DEOLINDA DIAS; WALTER DIAS; 
IMELDE BERTOLA DIAS; EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA; VERA LÚCIA DOMINGUES FER-
REIRA; MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA; ARCILIO MARTINS, GUIOMAR AYRES MARTINS; JUAREZ 
BALBINO DA SILVA; SEBASTIÃO DA SILVA; LUZIA DE ALMEIDA SILVA; JOSE BISPO MOREIRA, 
CPF:011.943.118-14, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em 
face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e 
o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas 
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da 
publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, 
proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 02 de junho de 2022. O 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 prenotado 
sob o nº 1.348.131, em 13 de abril de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – 1238 do Código 
Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido 
dispositivo legal, apresentados por MARIA APARECIDA DA SILVA SIMÕES, solteira, babá, residente 
e domiciliada nesta na Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domi-
ni, desde 2003, tendo sido adquirido através do instrumento particular de compromisso de venda e 
compra datado de 15 de abril de 2003,  celebrado com VALDIR MOREIRA DA ROCHA brasileiro, 
solteiro, residente e domiciliada nesta Capital, sobre o IMÓVEL com área construída de 488,78m2, 
situado na Rua Coelho Lousada, nº 18, antiga Rua D, correspondente ao lote nº 18 da quadra nº 15, 
do loteamento denominado Nova Santo Amaro, no 29º Subdistrito – Santo Amaro – com área de su-
perfície de 250,00m2, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob 
o nº 180.089.0032-5. imóvel esse que se acha registrado na matricula nº 65.122, este 11º. Cartório 
de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de MARIUZA PEREIRA BRESCANCINI, casada 
sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77 com OITY BRESCANCINI, 
brasileiros, comerciantes, residentes e domiciliados nesta Capital. 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, MARIA APARECIDA DA 
SILVA SIMÕES; MARIUZA PEREIRA BRESCANCINI; OITY BRESCANCINI; VALDIR MOREIRA DA 
ROCHA; MAURILIO BARROS PEREIRA; NOVA SANTO AMARO IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA 
LIMITADA; VIVIANE VERISSIMO DE LIMA; JORGE ALVES DO NASCIMENTO; JOSIEL MANOEL 
DE MOURA; ARIOSVALDO ALVES DE FARIAS; TANIA MARIA SOUZA FARIAS; ADRIANO MAR-
QUES DE MORAIS; VALERIA GONÇALVES DE MORAIS; AMILDO BATISTA PAIXÃO; NAZILDA 
MARIA BATISTA PAIXÃO; ROQUE CONCEIÇÃO COSTA; MARILENE DE SOUZA COSTA, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo 
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência 
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 02 de junho de 2022. O Oficial.

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 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.
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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. 

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. 

Pet Center Comércio e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 – Companhia Aberta 

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de maio de 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 5 de maio de 2022, às 09:00 horas, excepcionalmente realizada de 
forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio 
e Participações S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Presentes todos os membros do 
Conselho de Administração, quais sejam Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; Sr. Gregory 
Louis Reider; Sr. Irlau Machado Filho; Sr. Claudio Roberto Ely; Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra 
e Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva, restando dispensada a convocação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. 
Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania Zimerman. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório 
dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2022. 
5. Deliberações: Instalada a Reunião, foi realizada apresentação pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli, 
Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, do Relatório da Administração, 
das Informações Financeiras Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao 
período de três meses findo em 31 de março de 2022. Após exame e discussão da ordem do dia, 
os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, deliberaram pela aprovação do Relatório da Administração, das Informações Financeiras 
Trimestrais e do relatório dos auditores independentes, referentes ao período de três meses findo em 
31 de março de 2022, as quais foram compartilhadas para a análise do Comitê de Auditoria da Com-
panhia em reunião, na mesma data, tendo os membros do referido Comitê apresentado manifestação 
favorável. 6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada 
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme concordância de 
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Claudio Roberto Ely (Presidente) e Tania Zimerman (Secretária). 
Conselheiros Presentes: Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; Sr. Gregory Louis Reider; Sr. 
Irlau Machado Filho; Sr. Claudio Roberto Ely; Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra e Sr. Ricardo Dias 
Mieskalo Silva. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Claudio Roberto Ely – Presidente; 
Tania Zimerman – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 266.213/22-4 em 25/05/2022. Gisela 
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

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 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0039824- 
27.2010.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Artur 
Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Espólio de Antônio Soares Quinteiro, por sua inventariante 
Florinda de Jesus Quinteiro; Aníbal Miranda de Matos e Lazaro Apolinário de Oliveira, , réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Igreja Evangelica Assembleia de Deus Em Sao Paulo 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando obter a usucapião sobre o imóvel, objeto da lide, sito à Rua Paschoal Conte, n. 78, 
lotes 01 e 02, da quadra E, em Guarulhos SP, matrículas ns. 111.65.24.0559.00.000/01/01/02 e 111.65.24.0569.00.000, em 
favor da parte autora, que servirá como título para transcrição no Cartório de Registro de Imóveis., 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 20 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.                                 [02,03] 
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 D Dois projetos que envolvem os preços da energia elétrica e dos combustíveis tiveram regime de urgência aprovado

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Câmara aprovou na noite 
de terça-feira, 31, regime de 
urgência para dois projetos 
que envolvem os preços da 
energia elétrica e dos com-

bustíveis. Com isso, os textos poderão 
ser votados nas próximas sessões do 
Plenário.

No início da semana, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), afirmou que vai “apertar o 
governo” para que seja concedido subsí-
dio como forma de reduzir os impactos 
do aumento no preço dos combustíveis.

O Projeto de Lei 1143/21, do Senado, atri-
bui à Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) a devolução integral ao consumi-
dor, via preços das tarifas de luz, de valores 
recolhidos a maior em razão de mudanças 
normativas ou decisões administrativas ou 
judiciais relacionadas à redução de tributos.

Este projeto envolve usar o valor de im-

postos que foram cobrados indevidamen-
te de consumidores para abater nas tarifas 
de energia A proposta determina que os re-
cursos, que somam R$ 60 bilhões, sejam de-
volvidos aos consumidores integralmente.

Dos R$ 60 bilhões de créditos gera-
dos com a decisão - referentes às ações 
judiciais movidas por distribuidoras - R$ 
48,3 bilhões já estão habilitados pela Re-
ceita Federal, sendo que R$ 12,7 bilhões já 
foram revertidos para atenuar reajustes 
tarifários nos últimos anos.

A Câmara também aprovou urgência 
para o Projeto de Lei 3677/21, do deputa-
do Reginaldo Lopes (PT-MG), que deter-
mina que os preços de venda praticados 
pela Petrobras para os combustíveis de-
vem levar em conta os custos de produ-
ção e refino em moeda nacional acresci-
dos de um índice de lucro a ser definido 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). (EC)

O presidente 
da Câmara dos 
Deputados, 
Arthur Lira 
(Progressistas-
AL), afirmou 
que vai “apertar 
o governo” 
para que seja 
concedido 
subsídio como 
forma de reduzir 
os impactos do 
aumento no preço 
dos combustíveis

Aprovada urgência para projetos  
que impactam na luz e combustível

Fique 
ligado 

NOTAS

 A A Receita Federal informa 
que até as 24h de terça-feira 
(31), fim do prazo de entre-
ga, foram recebidas 36.322.912 
declarações do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF) 
2022, ano-calendário 2021. A 
expectativa do órgão de re-
ceber 34,1 milhões de decla-
rações foi superada.

Desde ontem (1º), quem es-
tava obrigado e não entregou a 
declaração está sujeito à multa. 
O valor é de 1% ao mês sobre o 
valor do Imposto de Renda de-
vido, limitado a 20% do valor. 
O valor mínimo é de R$ 165,74. 

A multa é gerada no mo-
mento da entrega da decla-
ração e o contribuinte tem 30 
dias para pagar. Após o prazo, 
começam a correr juros de 
mora (taxa Selic).

MALHA FINA.
Das declarações entregues, a 
Receita Federal informou que 
pouco mais de 2 milhões já 
foram retidas para análise, a 
chamada malha fina, por al-
gum tipo de divergência en-
contrada.

A partir desta quarta-feira 
(1º), após o fim do prazo para 
entrega, os contribuintes já po-
dem consultar o andamento da 
declaração para ver se alguma 
pendência foi encontrada.

IR: Mais de 36 mi de 
declarações enviadas

QUEM DEVE DECLARAR.
São obrigados a declarar o im-
posto os contribuintes que 
receberam, em 2021, rendi-
mentos tributáveis, sujeitos 
ao ajuste anual, maiores do 
que R$ 28.559,70. 

Também devem decla-
rar o imposto aqueles que 
receberam, no ano passado, 
rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, em va-
lor superior a R$ 40 mil, como 
rendimentos de aplicações fi-
nanceiras, doações, heranças, 
partilha de divórcio, meação, 
indenizações, dividendos e 
juros sobre capital próprio; 
e, ainda, quem recebeu, em 
2021, receita bruta anual de-
corrente de atividade rural 
em valor acima do limite de 
R$ 142.798,50. (AB)

Desde ontem 
(1º), quem estava 
obrigado e não 
entregou a 
declaração está 
sujeito à multa. O 
valor é de 1% ao 
mês sobre o valor 
do imposto devido

 A A Receita Federal prorro-
gou para esta sexta (3) o prazo 
de adesão ao Relp (Programa 
de Reescalonamento do Paga-
mento de Débitos no Âmbito 
do Simples Nacional).

Segundo a Receita, a pror-
rogação foi determinada por 
causa de instabilidades pon-
tuais no sistema eCac, que 
apresenta instabilidade des-
de esta segunda e fornece o 
extrato da declaração do Im-
posto de Renda.

Micro e pequenos empre-
sários, inclusive os MEIs (Mi-
croempreendedores Indivi-
duais), tinham até esta terça 
(31) para negociar suas dívi-
das pelo Simples Nacional, no 
mesmo dia em que se encer-
ra a entrega da declaração do 
Imposto de Renda.

Podem ser negociadas em 
até 15 anos todas as dívidas do 
Simples Nacional apuradas 
até fevereiro de 2022. A ade-
são pode ser feita pelo Portal 
do Simples Nacional ou pelo 
e-CAC, disponível no site da 
Receita Federal.

Até esta segunda (30), fo-
ram feitas 300 mil adesões, de 
acordo com a Receita.

O pagamento poderá ser 
feito em até 180 vezes, com 
redução de até 90% de mul-
tas e juros, dependendo do 
volume da perda de receita 
da empresa durante os me-
ses de março a dezembro 
de 2020 (calculado em re-
lação a 2019). Parcelamen-
tos rescindidos ou em anda-
mento também poderão ser  
incluídos. (FP)

Simples: negociação 
de dívida é prorrogada

 A Em uma sessão marcada 
pela volatilidade, o dólar ini-
ciou os negócios em alta fren-
te ao real, passou a recuar no 
início da tarde, e terminou o 
dia estável em relação ao fe-
chamento anterior, cotado a 
R$ 4,7540 para venda.

O sobe e desce da moeda 
decorre da formação da Ptax, 
taxa que serve de referência 
para a liquidação de contra-
tos em dólar. No fim de cada 
mês, agentes financeiros cos-
tumam tentar direcioná-la 
para níveis mais convenien-
tes às suas posições.

Na máxima do dia, a divi-
sa chegou a encostar em R$ 
4,7780 (alta de 0,50%), com a 
mínima em R$ 4,6980 (queda 
de 1,17%).

No mês, a moeda ameri-
cana registrou desvaloriza-
ção de 3,82%, a maior para 
um mês de maio desde 2009, 
quando recuou 10,3%. No ano, 
a divisa passa a marcar depre-

ciação de 14,75%.
Com isso, o real teve o ter-

ceiro melhor desempenho 
mensal entre alguns de seus 
principais pares emergentes, 
atrás apenas do rublo rus-
so (alta de 16,5%) e do peso 
colombiano (valorização de 
5,1%).

A trajetória de maio, no 
entanto, foi tortuosa. O dó-
lar chegou a acumular alta 
de cerca de 4,3% no mês até o 
dia 9, quando globalmente in-
vestidores sentiam a pressão 
de juros mais altos em meio 
a preocupações com a China.

Posteriormente, uma com-
binação de dados norte-ame-
ricanos ainda fortes, mas com 
leituras sugerindo inflação 
próxima do pico, amenizou 
receios de estagflação, abrin-
do espaço para uma retomada 
do apetite por risco que bene-
ficiou as mais variadas classes 
de ativos, entre as quais o câm-
bio emergente. (FP)

Dólar recua quase  
4% no mês de maio

 D Tomar um café da manhã ficou mais caro para o brasileiro

REPRODUÇÃO

Pão com margarina 
sobe acima da inflação

CAFÉ DA MANHÃ MAIS CARO. A inflação dos itens da cesta básica bateu em 28,9% 
em 12 meses até abril -patamar recorde desde que o acompanhamento teve início

Tomar café da 
manhã ficou 
mais caro para o 
brasileiro, já que 
itens como pão 

francês, margarina e leite 
subiram acima da inflação 
oficial do país, medida pelo 
IPCA (Índice Geral de Pre-
ços ao Consumidor - Am-
plo), em 12 meses até abril.

A inflação dos itens da 
cesta básica bateu em 28,9% 
em 12 meses até abril -pa-
tamar recorde desde que o 
acompanhamento começou 
a ser feito, em setembro do 
ano passado, segundo estu-
do mensal feito por econo-
mistas da PUC-PR (Pontifí-
cia Universidade Católica do 
Paraná).

No caso dos produtos do 
café da manhã, a alta de pre-
ços foi de 32,16% -bem acima 
do registrado no IPCA de 12 
meses até abril (12,13%).

O Índice de Inflação da 
Cesta Básica de abril aponta 
que as maiores altas desse 
conjunto de alimentos fo-
ram do tomate (103,26%), do 
café em pó (67,53%) e da bata-
ta-inglesa (63,4%). No perío-
do, apenas um item apresen-
tou queda de preço: o arroz, 
que ficou 11,53% mais barato.

Em um mês, o único item 
que apresentou queda foi a 
banana-prata, de 3,18%

O cálculo teve como base 
de ponderação as despesas 
de consumo das famílias re-
sidentes nas áreas urbanas, 
com rendimentos entre 1 e 
40 salários mínimos, qual-
quer que seja a fonte de ren-
dimentos, obtidos a partir da 
POF (Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares), do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) de 2017-2018.

Servindo pão, bebi-
da quente, biscoitos e bo-
los para o café da manhã 

de cerca de 700 pessoas em 
sua paróquia, na zona les-
te de São Paulo, o padre Ju-
lio Lancellotti conta que os 
aumentos de preços de ali-
mentos reduziram as doa-
ções de cestas básicas em 
cerca de 70%.

“Usamos muitos alimen-
tos para conseguirmos dar 
conta da demanda das famí-
lias, mas as doações caíram 
muito. Tivemos de reduzir a 
distribuição de complemen-
tos para o café da manhã, 

como bolos e achocolatado”, 
diz o padre.

A procura por alimentos 
tem flutuado nos últimos 
meses, mas nos meses de 
inverno a procura por comi-
da tende a ser maior. “Des-
de a pandemia, aumentou o 
número de pessoas que pre-
cisam escolher entre alimen-
tação ou moradia. Não são 
apenas pessoas em situação 
de rua, recebemos muitos 
aposentados, que não conse-
guem mais se manter com o 
que ganham.”

O pão servido no projeto 
é de fabricação própria, mas 
os insumos usados na pada-
ria para a fabricação de 1.200 
pães por dia subiram consi-
deravelmente nos últimos 
meses, conta ele. A meta é 
servir ao menos um pão a 
cada pessoa, mas o religio-
so diz que nem sempre tem 
todos os itens para doar. “De-
pende do dia. O pão que a 
gente prepara já é feito de 
uma forma que não precisa 
de recheio.”

“Sem dúvida a inflação 
afeta muito mais as pessoas 
de rendimentos mais baixos, 
mas na atual conjuntura ela 
tornou os preços dos itens 
da cesta básica inacessíveis 
para muitos brasileiros”, diz 
o professor Jackson Bitten-
court, da PUC-PR. (FP)
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 D Dois projetos que envolvem os preços da energia elétrica e dos combustíveis tiveram regime de urgência aprovado

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Câmara aprovou na noite 
de terça-feira, 31, regime de 
urgência para dois projetos 
que envolvem os preços da 
energia elétrica e dos com-

bustíveis. Com isso, os textos poderão 
ser votados nas próximas sessões do 
Plenário.

No início da semana, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), afirmou que vai “apertar o 
governo” para que seja concedido subsí-
dio como forma de reduzir os impactos 
do aumento no preço dos combustíveis.

O Projeto de Lei 1143/21, do Senado, atri-
bui à Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) a devolução integral ao consumi-
dor, via preços das tarifas de luz, de valores 
recolhidos a maior em razão de mudanças 
normativas ou decisões administrativas ou 
judiciais relacionadas à redução de tributos.

Este projeto envolve usar o valor de im-

postos que foram cobrados indevidamen-
te de consumidores para abater nas tarifas 
de energia A proposta determina que os re-
cursos, que somam R$ 60 bilhões, sejam de-
volvidos aos consumidores integralmente.

Dos R$ 60 bilhões de créditos gera-
dos com a decisão - referentes às ações 
judiciais movidas por distribuidoras - R$ 
48,3 bilhões já estão habilitados pela Re-
ceita Federal, sendo que R$ 12,7 bilhões já 
foram revertidos para atenuar reajustes 
tarifários nos últimos anos.

A Câmara também aprovou urgência 
para o Projeto de Lei 3677/21, do deputa-
do Reginaldo Lopes (PT-MG), que deter-
mina que os preços de venda praticados 
pela Petrobras para os combustíveis de-
vem levar em conta os custos de produ-
ção e refino em moeda nacional acresci-
dos de um índice de lucro a ser definido 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). (EC)

O presidente 
da Câmara dos 
Deputados, 
Arthur Lira 
(Progressistas-
AL), afirmou 
que vai “apertar 
o governo” 
para que seja 
concedido 
subsídio como 
forma de reduzir 
os impactos do 
aumento no preço 
dos combustíveis

Aprovada urgência para projetos  
que impactam na luz e combustível

Fique 
ligado 

NOTAS

 A A Receita Federal informa 
que até as 24h de terça-feira 
(31), fim do prazo de entre-
ga, foram recebidas 36.322.912 
declarações do Imposto de 
Renda da Pessoa Física (IRPF) 
2022, ano-calendário 2021. A 
expectativa do órgão de re-
ceber 34,1 milhões de decla-
rações foi superada.

Desde ontem (1º), quem es-
tava obrigado e não entregou a 
declaração está sujeito à multa. 
O valor é de 1% ao mês sobre o 
valor do Imposto de Renda de-
vido, limitado a 20% do valor. 
O valor mínimo é de R$ 165,74. 

A multa é gerada no mo-
mento da entrega da decla-
ração e o contribuinte tem 30 
dias para pagar. Após o prazo, 
começam a correr juros de 
mora (taxa Selic).

MALHA FINA.
Das declarações entregues, a 
Receita Federal informou que 
pouco mais de 2 milhões já 
foram retidas para análise, a 
chamada malha fina, por al-
gum tipo de divergência en-
contrada.

A partir desta quarta-feira 
(1º), após o fim do prazo para 
entrega, os contribuintes já po-
dem consultar o andamento da 
declaração para ver se alguma 
pendência foi encontrada.

IR: Mais de 36 mi de 
declarações enviadas

QUEM DEVE DECLARAR.
São obrigados a declarar o im-
posto os contribuintes que 
receberam, em 2021, rendi-
mentos tributáveis, sujeitos 
ao ajuste anual, maiores do 
que R$ 28.559,70. 

Também devem decla-
rar o imposto aqueles que 
receberam, no ano passado, 
rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, em va-
lor superior a R$ 40 mil, como 
rendimentos de aplicações fi-
nanceiras, doações, heranças, 
partilha de divórcio, meação, 
indenizações, dividendos e 
juros sobre capital próprio; 
e, ainda, quem recebeu, em 
2021, receita bruta anual de-
corrente de atividade rural 
em valor acima do limite de 
R$ 142.798,50. (AB)

Desde ontem 
(1º), quem estava 
obrigado e não 
entregou a 
declaração está 
sujeito à multa. O 
valor é de 1% ao 
mês sobre o valor 
do imposto devido

 A A Receita Federal prorro-
gou para esta sexta (3) o prazo 
de adesão ao Relp (Programa 
de Reescalonamento do Paga-
mento de Débitos no Âmbito 
do Simples Nacional).

Segundo a Receita, a pror-
rogação foi determinada por 
causa de instabilidades pon-
tuais no sistema eCac, que 
apresenta instabilidade des-
de esta segunda e fornece o 
extrato da declaração do Im-
posto de Renda.

Micro e pequenos empre-
sários, inclusive os MEIs (Mi-
croempreendedores Indivi-
duais), tinham até esta terça 
(31) para negociar suas dívi-
das pelo Simples Nacional, no 
mesmo dia em que se encer-
ra a entrega da declaração do 
Imposto de Renda.

Podem ser negociadas em 
até 15 anos todas as dívidas do 
Simples Nacional apuradas 
até fevereiro de 2022. A ade-
são pode ser feita pelo Portal 
do Simples Nacional ou pelo 
e-CAC, disponível no site da 
Receita Federal.

Até esta segunda (30), fo-
ram feitas 300 mil adesões, de 
acordo com a Receita.

O pagamento poderá ser 
feito em até 180 vezes, com 
redução de até 90% de mul-
tas e juros, dependendo do 
volume da perda de receita 
da empresa durante os me-
ses de março a dezembro 
de 2020 (calculado em re-
lação a 2019). Parcelamen-
tos rescindidos ou em anda-
mento também poderão ser  
incluídos. (FP)

Simples: negociação 
de dívida é prorrogada

 A Em uma sessão marcada 
pela volatilidade, o dólar ini-
ciou os negócios em alta fren-
te ao real, passou a recuar no 
início da tarde, e terminou o 
dia estável em relação ao fe-
chamento anterior, cotado a 
R$ 4,7540 para venda.

O sobe e desce da moeda 
decorre da formação da Ptax, 
taxa que serve de referência 
para a liquidação de contra-
tos em dólar. No fim de cada 
mês, agentes financeiros cos-
tumam tentar direcioná-la 
para níveis mais convenien-
tes às suas posições.

Na máxima do dia, a divi-
sa chegou a encostar em R$ 
4,7780 (alta de 0,50%), com a 
mínima em R$ 4,6980 (queda 
de 1,17%).

No mês, a moeda ameri-
cana registrou desvaloriza-
ção de 3,82%, a maior para 
um mês de maio desde 2009, 
quando recuou 10,3%. No ano, 
a divisa passa a marcar depre-

ciação de 14,75%.
Com isso, o real teve o ter-

ceiro melhor desempenho 
mensal entre alguns de seus 
principais pares emergentes, 
atrás apenas do rublo rus-
so (alta de 16,5%) e do peso 
colombiano (valorização de 
5,1%).

A trajetória de maio, no 
entanto, foi tortuosa. O dó-
lar chegou a acumular alta 
de cerca de 4,3% no mês até o 
dia 9, quando globalmente in-
vestidores sentiam a pressão 
de juros mais altos em meio 
a preocupações com a China.

Posteriormente, uma com-
binação de dados norte-ame-
ricanos ainda fortes, mas com 
leituras sugerindo inflação 
próxima do pico, amenizou 
receios de estagflação, abrin-
do espaço para uma retomada 
do apetite por risco que bene-
ficiou as mais variadas classes 
de ativos, entre as quais o câm-
bio emergente. (FP)

Dólar recua quase  
4% no mês de maio

 D Tomar um café da manhã ficou mais caro para o brasileiro

REPRODUÇÃO

Pão com margarina 
sobe acima da inflação

CAFÉ DA MANHÃ MAIS CARO. A inflação dos itens da cesta básica bateu em 28,9% 
em 12 meses até abril -patamar recorde desde que o acompanhamento teve início

Tomar café da 
manhã ficou 
mais caro para o 
brasileiro, já que 
itens como pão 

francês, margarina e leite 
subiram acima da inflação 
oficial do país, medida pelo 
IPCA (Índice Geral de Pre-
ços ao Consumidor - Am-
plo), em 12 meses até abril.

A inflação dos itens da 
cesta básica bateu em 28,9% 
em 12 meses até abril -pa-
tamar recorde desde que o 
acompanhamento começou 
a ser feito, em setembro do 
ano passado, segundo estu-
do mensal feito por econo-
mistas da PUC-PR (Pontifí-
cia Universidade Católica do 
Paraná).

No caso dos produtos do 
café da manhã, a alta de pre-
ços foi de 32,16% -bem acima 
do registrado no IPCA de 12 
meses até abril (12,13%).

O Índice de Inflação da 
Cesta Básica de abril aponta 
que as maiores altas desse 
conjunto de alimentos fo-
ram do tomate (103,26%), do 
café em pó (67,53%) e da bata-
ta-inglesa (63,4%). No perío-
do, apenas um item apresen-
tou queda de preço: o arroz, 
que ficou 11,53% mais barato.

Em um mês, o único item 
que apresentou queda foi a 
banana-prata, de 3,18%

O cálculo teve como base 
de ponderação as despesas 
de consumo das famílias re-
sidentes nas áreas urbanas, 
com rendimentos entre 1 e 
40 salários mínimos, qual-
quer que seja a fonte de ren-
dimentos, obtidos a partir da 
POF (Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares), do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) de 2017-2018.

Servindo pão, bebi-
da quente, biscoitos e bo-
los para o café da manhã 

de cerca de 700 pessoas em 
sua paróquia, na zona les-
te de São Paulo, o padre Ju-
lio Lancellotti conta que os 
aumentos de preços de ali-
mentos reduziram as doa-
ções de cestas básicas em 
cerca de 70%.

“Usamos muitos alimen-
tos para conseguirmos dar 
conta da demanda das famí-
lias, mas as doações caíram 
muito. Tivemos de reduzir a 
distribuição de complemen-
tos para o café da manhã, 

como bolos e achocolatado”, 
diz o padre.

A procura por alimentos 
tem flutuado nos últimos 
meses, mas nos meses de 
inverno a procura por comi-
da tende a ser maior. “Des-
de a pandemia, aumentou o 
número de pessoas que pre-
cisam escolher entre alimen-
tação ou moradia. Não são 
apenas pessoas em situação 
de rua, recebemos muitos 
aposentados, que não conse-
guem mais se manter com o 
que ganham.”

O pão servido no projeto 
é de fabricação própria, mas 
os insumos usados na pada-
ria para a fabricação de 1.200 
pães por dia subiram consi-
deravelmente nos últimos 
meses, conta ele. A meta é 
servir ao menos um pão a 
cada pessoa, mas o religio-
so diz que nem sempre tem 
todos os itens para doar. “De-
pende do dia. O pão que a 
gente prepara já é feito de 
uma forma que não precisa 
de recheio.”

“Sem dúvida a inflação 
afeta muito mais as pessoas 
de rendimentos mais baixos, 
mas na atual conjuntura ela 
tornou os preços dos itens 
da cesta básica inacessíveis 
para muitos brasileiros”, diz 
o professor Jackson Bitten-
court, da PUC-PR. (FP)
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A  
variedade de vida 
existente no pla-
neta, as várias es-
pécies de animais, 
plantas, insetos, se-

res microscópicos, a variabili-
dade genética que torna um 
lugar rico e diverso é a BIODI-
VERSIDADE.
Os seres humanos compõem 
a biodiversidade, pelo que es-
tão sempre conectados à na-
tureza! A data foi criada pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) para conscientiza-
ção da necessidade de preser-
vação dos ecossistemas, já que 
sem estes é impossível a qua-
lidade de vida, ainda que se 
tenha tecnologia para meios 
não naturais de produção.
As ações do homem afetam a 
biodiversidade em velocidade 
impressionante: num ritmo 

22 de maio: Dia Internacional da Biodiversidade
e o Tatu-Canastra foram ex-
tintos do Estado, assim como 
deve ter ocorrido com a Onça 
Pintada, o Queixada, o Taman-
duá-Bandeira e as populações 
nativas do bicho preguiça, o 
Quati, o Morcego (Chiroder-
ma vizottoi), o Esquilo da ser-
ra/Caxinguelê (Guerlingue-
tus brasiliensis) e o Tatu-bola 
(Tolypeutes tricinctus).
Apesar do ser humano ser vis-
to com prioridade, o poder 
público deve efetivar comba-
te aos processos que dese-
quilibram fauna e flora: ini-
bir o contrabando, a invasão 
às áreas selvagens, contratar 
profissionais médicos-veteri-
nários, criar políticas públicas 
que coloquem os animais e 
o meio ambiente em grau de 
importância para a promoção 
da Saúde Única.
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HORÓSCOPO

O CRAVO E A ROSA
14h45, na Rede Globo

Catarina ameaça: as crianças 
não vão sair da fazenda, a menos 
que Batista se case com Joana. 
Ele reafi rma que vai se casar com 
Marcela e no dia da festa entregará 
a herança de Catarina. Buscapé 
descobre que as crianças são 
irmãs de Catarina. Januário vibra 
com um beijo de Lindinha. Celso 
resolve esquecer Candoca e assedia 
Dinorá. Marcela arma um plano 
com Dinorá. Catarina surpreende 
Petruchio ao recebê-lo com uma 
linda camisola.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo

Gonçalo manda Dodi sair de sua 
casa imediatamente. Flora resgata 
Lara e indica a saída. Cassiano 
ajuda Lara, que agradece Flora por 
salvar sua vida. Maíra insiste que 
Zé Bob deve devolver a pulseira 
de Donatela. Donatela sai para 
espairecer. Silveirinha diz a Zé Bob 
onde Donatela está. Gonçalo e 
Irene contam sobre Dodi para Lara. 
Lara se preocupa com Donatela. 
Rita aceita convite de Didu para 
sair. Romildo se declara para Arlete. 
Arlete diz que jamais se envolveria 
com Romildo. Flora vai à casa de 
Zé Bob. Donatela abraça Lara cari-
nhosamente. Gonçalo conta para 
Donatela que expulsou Dodi.

RESUMO DAS NOVELAS

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

Isadora e Davi reatam e Heloísa 
comemora. Olívia é presa por Sal-
vador e Violeta exige acompanhar a 
funcionária. Darcy Vargas repreen-
de a atitude de Julinha. Eugênio 
se desespera com a situação da 
fábrica. Abel oferece negociação a 
Violeta e Joaquim aceita. Violeta 
tem uma ideia para salvar a fábrica 
da falência e Eugênio a beija. 
Heloísa sofre com a proximidade do 
aniversário de sua fi lha e Leônidas 
se compadece. A radionovela de 
Leopoldo e Arminda é um sucesso. 
Julinha decide se fazer passar por 
Darcy na rádio e a primeira-dama a 
expulsa da LBA. Joaquim afi rma a 
Úrsula que deseja tirar a fábrica de 
Violeta e Eugênio.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

Pat conversa com Moa e demons-
tra preocupação. Danilo manda 
Rebeca pegar Chiquinho da casa 
de Moa. Jonathan decide sumir por 
uns tempos após a morte de Clarice. 
Duarte obriga Jéssica a ir à delega-
cia. Pat chega à casa de Moa e o 
fl agra discutindo com Danilo. Ítalo 
não consegue depor sobre o caso de 
Clarice. Moa, Pat e Ítalo encontram 
Jonathan. Gustavo vê Bob Wright 
na frente da delegacia. Ítalo acusa 
Jonathan de matar Clarice.

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

Tadeu impede que Guta mate a 
sucuri. José Lucas é duro com Jove 
durante o caminho da comitiva. 
Incentivada por Zaquieu, Mariana 
grava um vídeo de aniversário para 
Jove, dizendo que o ama. Tadeu 
se sente culpado por ter deixado 
Jove sair com a comitiva, diante 
do mau tempo. Filó não gosta que 
José Leôncio responsabilize Tadeu 
por Jove ter saído com a comitiva. 
Um comparsa de Tenório o alerta 
para não se expor por causa da 
fi scalização da Receita Federal. Jove 
não gosta da decisão de José Lucas 
de retornar com a boiada para a 
fazenda. Trindade avisa que foi o 
diabo quem aconselhou sobre a 
volta da comitiva.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT

Cecília pede para Didi e Fabiana 
fi carem de olho na Madre Superiora, 
pois ela não está muito bem. Dulce 
Maria pensa com Emílio como fazer 
para chegar ao hotel que está seu 
avô, Adolfo. Haydee vai com Flávio 
ao psiquiatra. Ela está bem, mas 
o rapaz fi ca irritado após ter sido 
receitado remédios para ele. A no-
viça Fabiana quer intensifi car seus 
cuidados para quando chegar a 
hora de enfi m se tornar uma freira. 
Madre Superiora passa mal.

ÁRIES. 
Se está na solteirice, 
um familiar pode dar 

um empurrãozinho e te apresen-
tar alguém. Se o romance não 
está lá aquela belezura, mas a 
paixão continua, o céu diz: a hora 
é perfeita para recomeçar.

TOURO. 
Se depender dos 
astros, seu signo tende 
a agir de forma menos 

tradicional, migos e migas de 
Touro. Tudo indica que suas 
ideias originais vão deixar todo 
mundo impressionado.

GÊMEOS. 
Há sinal de sucesso 
ao pensar e pesquisar 
maneiras diferentes de 

alcançar segurança material e in-
dependência fi nanceira. Se está 
na pista, a carência fi ca forte e te 
leva a acionar um contatinho.

CÂNCER. 
Mudar objetivos, 
inclusive aqueles 
planos antigos que 

não decolam, tende a trazer 
excelentes resultados. Aposte na 
sua imaginação fértil e intuição 
poderosa, cancerianes! A Lua 
Nova favorece novos começos.

LEÃO. 
No romance, se rolou 
um fi ght com o mozão, 

o momento é perfeito pra re-
solverem a parada e fazerem as 
pazes. Se está só, o desejo de ter 
uma ligação profunda deve cres-
cer e movimentar sua agenda. 

VIRGEM. 
Os astros avisam que 
quanto mais aprender, 
mais seu signo tende a 

se sentir livre, leve e solto. Então 
bora estudar, fazer um curso ou 
uma faculdade pra evoluir. Você 
conta com o apoio dos céus.

LIBRA. 
É um dia bem gosto-
sinho que você quer? 
Toma aí! Na carreira, 

há sinal de transformações incrí-
veis e chances de se dar bem. Se 
busca liberdade, pode descobrir 
novas formas de fazer negócio.

ESCORPIÃO. 
Escorpião, meu 
consagrado, a quinta 
promete muita coisa 

boa em seus relacionamentos 
pessoais e profi ssionais. Sua vida 
amorosa anda mais parada que 
uma estátua? O momento é 
excelente pra sacudir a poeira.

SAGITÁRIO. 
Os astros revelam 
mudanças no trabalho, 

mas tudo indica que serão pra 
glorifi car de pé. Amém! A energia 
hoje é favorável pra transforma-
ções e recomeços no amor, até se 
você já tem um mozão.

CAPRICÓRNIO. 
Aproveite pra fazer 
uma fezinha – seu 
signo tem boas 

chances de tirar o pé da lama! 
Se está em busca de romance, a 
energia é promissora pra iniciar 
um relacionamento. 

AQUÁRIO. 
Quintou com os 
planetas acendendo 
sua originalidade e 

capacidade de pensar fora da 
caixinha no serviço. Caso esteja 
na solteirice, a energia é bem boa 
pra iniciar um romance.

PEIXES. 
Os planetas revelam 
que você talvez cause 
nesta quinta, mas no 

bom sentido! É que o seu signo 
tende a se mostrar mais liberal, 
inovador e original em seus con-
tatos, o que tem tudo pra atrair 
as pessoas como um ímã.

Por Edgard M. Brito
Médico veterinário
embrito@terra.com.br

muito maior que se aconte-
cesse de forma natural. Per-
dem-se seres vivos que sequer 
foram pesquisados ou conhe-
cidos pela ciência e, os conhe-
cidos, estão em risco. A des-
truição dos habitats silvestres, 
mudanças climáticas, tráfico, 
uso indiscriminado de agrotó-
xicos, caça ilegal estão entre as 
causas de extinção de animais
O Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária do Ceará (CR-
MV-CE) alertou sobre os da-
nos causados à fauna cearense 
com o crescimento das cida-
des e a falta de políticas pú-
blicas voltadas para a preser-
vação e manutenção da vida 
silvestre do Estado.
De acordo com o Programa 
Cientista-Chefe, da Secretaria 
do Meio Ambiente do Ceará 
(Sema), animais como a Anta 

CRUZADAS
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Curtas

Piovani. A atriz Lua-
na Piovani, 45, fez uma 
live em seu Instagram 
para interagir com seus 
seguidores e, ao se de-
parar com um comen-
tário de uma internau-
ta pedindo dinheiro, 
ela aproveitou para 
alfinetar o apresenta-
dor Luciano Huck, 50. 
A ex-mulher de Pedro 
Scooby deixou claro 
que não possui dinhei-
ro para ajudar outras 
pessoas, além das ações 
de caridade que já faz.

Monark. O youtuber 
Bruno Aiub, 31, conhe-
cido como Monark, foi 
ao Twitter para defen-
der o cantor Gusttavo 
Lima, 32. O sertanejo 
fez uma live nesta ter-
ça (31) e afirmou estar 
prestes a “jogar a toa-
lha”, depois uma série 
de suspeitas em contra-
tações por prefeituras 
para shows. “Gusttavo 
Lima está sendo cance-
lado injustamente”, es-
creveu o youtuber em 
seu perfil.

Juliette. A cantora e ex-
-BBB Juliette lança, nes-
ta quinta-feira (2), sua 
nova música intitulada 
“Solar”. A cantora está 
fazendo cada vez mais 
sucesso. A música é o se-
gundo lançamento de 
Juliette desde que a can-
tora revelou seu primei-
ro EP, homônimo, pou-
co tempo depois de ser 
consagrada vencedora 
do BBB21, e sucede a fai-
xa “Cansar de Dançar”, 
lançada em maio.

“Passei duas 
noites na prisão.”
Cauã Reymond con-
ta que foi preso nos 
EUA por roubar barras 
de proteína com um 
amigo.

O 
cantor Liam Payne, 28, comentou em entrevista 
sobre sua carreira solo e, ao comparar seu traba-
lho com os outros ex-integrantes da One Direc-
tion –Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis 
Tomlinson–, relembrou uma briga que teve nos 

bastidores da banda. “Houve uma discussão nos bastido-
res e um membro, em particular, me jogou na parede. Então 
eu disse a ele: ‘Se você não tirar essas mãos de mim, há uma 
grande probabilidade de você nunca mais usá-las’”, disse, sem 
citar qual dos membros teria participado da briga. Além dis-
so, durante a conversa com Logan Paul, para o podcast Im-
paulsive, o artista ainda alfinetou Zayn Malik, 29, ao comen-
tar sobre uma briga que o cantor de “Pillowtalk” teve com o 
irmão do apresentador, Jake Paul. Na época, Gigi Hadid, ex-
-namorda do artista, comentou o ocorrido nas redes sociais e 
chamou o cantor de “um rei respeitoso”.

LIAN PAYNE 
Revela briga 
nos bastidores

O cantor Liam 
Payne comentou 
em entrevista sobre 
sua carreira solo 
e relembrou uma 
briga que teve nos 
bastidores da banda

Mostra de cinema
O bicentenário da Independência do Brasil será comemo-
rado com uma mostra de cinema em São Paulo que exibirá 
200 filmes nacionais em sessões no Petra Belas Artes e tam-
bém de forma online. Entre esta quinta-feira, dia 2, e o dia 
30 de junho, produções de diferentes épocas do cinema bra-
sileiro poderão ser vistas na programação 200 Anos da In-
dependência em 200 Filmes. São longas e curtas que vão da 
década de 1910 a títulos lançados nos últimos anos.

Desabafo
A atriz e apresentadora Thais 
Fersoza, 38, falou em suas re-
des social sobre as mudanças 
em sua rotina com os filhos 
desde que o cantor Michel 
Teló, 41, recebeu o diagnósti-
co positivo para Covid-19. Os 
dois são pais de Melinda, 5, e 
Theodoro, 4. “Está sendo mui-
to intenso com as crianças 
em casa direto e ele isolado.”, 
disse a atriz.

MasterChef
Uma mistura inusitada, peixe 
com geleia de morango, pro-
vocou a eliminação da dentis-
ta Mitiko, 38, do MasterChef 
Brasil (Band) no episódio des-
ta terça (31). Além da elimina-
ção, o prato “diferentão” fez a 
participante levar uma bron-
ca do jurado Erick Jacquin. “Já 
comi coisa ruim na minha 
vida, mas isso aqui tá na lista 
de coisas de outro planeta”.

Wesley Safadão faz doação
O cantor Wesley Safadão doou R$ 200 mil para ajudar famílias atingidas pelas chuvas na re-
gião metropolitana de Recife, em Pernambuco, nesta segunda-feira, 30. De quarta-feira, 25, a 
terça-feira, 31, foram confirmadas 100 mortes na região. As chuvas que causaram estragos cor-
respondem a 70% do volume previsto para o mês de maio. Wesley fez uma postagem no Ins-
tagram dizendo que, além da quantia em dinheiro, também está contribuindo com “itens bá-
sicos para a reconstrução dos lares de famílias para que se restabeleçam com esperança”.

Nakamura
Carol Nakamura e o mari-
do, Guilherme Leonel, es-
tão vivendo um momen-
to familiar delicado. Nas 
redes sociais, Nakamura 
revelou que o filho ado-
tivo, de quem cuidou por 
cerca de três anos, tomou 
a decisão de voltar a mo-
rar com a mãe biológica. A 
criança morava com o ca-
sal enquanto aguardava a 
finalização do processo de 
guarda.

DIVULGAÇÃO/PETRA BELAS ARTES
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tário de uma internau-
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A ex-mulher de Pedro 
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Cauã Reymond con-
ta que foi preso nos 
EUA por roubar barras 
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tion –Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis 
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res e um membro, em particular, me jogou na parede. Então 
eu disse a ele: ‘Se você não tirar essas mãos de mim, há uma 
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paulsive, o artista ainda alfinetou Zayn Malik, 29, ao comen-
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irmão do apresentador, Jake Paul. Na época, Gigi Hadid, ex-
-namorda do artista, comentou o ocorrido nas redes sociais e 
chamou o cantor de “um rei respeitoso”.

LIAN PAYNE 
Revela briga 
nos bastidores

O cantor Liam 
Payne comentou 
em entrevista sobre 
sua carreira solo 
e relembrou uma 
briga que teve nos 
bastidores da banda

Mostra de cinema
O bicentenário da Independência do Brasil será comemo-
rado com uma mostra de cinema em São Paulo que exibirá 
200 filmes nacionais em sessões no Petra Belas Artes e tam-
bém de forma online. Entre esta quinta-feira, dia 2, e o dia 
30 de junho, produções de diferentes épocas do cinema bra-
sileiro poderão ser vistas na programação 200 Anos da In-
dependência em 200 Filmes. São longas e curtas que vão da 
década de 1910 a títulos lançados nos últimos anos.

Desabafo
A atriz e apresentadora Thais 
Fersoza, 38, falou em suas re-
des social sobre as mudanças 
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tão vivendo um momen-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022. O MUNICÍPIO DE BARRINHA, Estado de São Paulo, localizado 
na Praça Antônio Prado, nº 70, Centro, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, considerando a 
aprovação do edital de licitação pelo departamento jurídico do município, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quem possa interessar que no dia 20 de junho de 2022 na sede da Prefeitura Municipal de Barrinha, fará realizar 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA FLORENTINO BINHARDI LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE 
BARRINHA. Informa-se ainda que os envelopes de habilitação e proposta deverão ser entregues junto ao Protocolo Geral 
da Municipalidade até as 08:45 hs do dia 20 de junho de 2022, sendo que a sessão de julgamento se iniciará as 09:15 
hs. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou consultados na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, situada no endereço acima mencionado, de segunda às sextas feiras das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 
16:00 horas, bem como no site do município www.barrinha.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (0XX16) 3943-9400. Barrinha/SP, aos 01 de junho de 2022. JOSÉ MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
AVISO DE LICITAÇÃO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022- PROCESSO Nº 676/2022. OBJETO: 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. IMPORTANTE: Recebimento das propostas até o dia 20/06/2022 das 09h00min 
às 17h00min no Departamento de Compras, Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, n° 360 – centro – 
Miracatu/SP. Abertura dos envelopes em sessão pública, dia 21/06/2022 às 9h. Formalização De Consultas: 
Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. O Edital completo 
poderá ser obtido pelos interessados pelo site: http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/.  FORMALIZAÇÃO DE 
CONSULTAS: Por telefone (13) 3847-7000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. O 
Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo site: http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/. 
Miracatu, 01 de Junho de 2022. SAULO SILVA VIEIRA - Diretor do Departamento de Compras e Projetos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
UNIDADEGESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EDITAL Nº 108/2022 PROCESSO Nº 155/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2022 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS 
OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, NA IMPRENSA ESCRITA DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO NO ESTADO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, de acordo com as necessidades, 
nos termos do artigo 77 e parágrafos da Lei Orgânica do Município, artigo 21, III, da Lei nº 8.666/93 
e artigos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 137/2011, pelo período de 12 (doze) meses, 
com possibilidade de prorrogação do contrato nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº. 
8.666/93, na inteira conformidade com as especificações e condições constantes deste Edital. Data 
da realização da sessão pública do Pregão: DIA 15 DE JUNHO DE 2022, às 14h00 horas – obtenção 
do edital: gratuito através do site www.novohorizonte.sp.gov.br, ou na PMNH – Unidade Gestora de 
Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho n° 185, centro, na cidade de Novo Horizonte-
SP, fone 17-3543-9015 e 3542-9028 das 7h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00 horas - Novo 
Horizonte, 1º de junho de 2022 – Fabiano de Mello Belentani - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 028/2022. A Senhora Prefeita do Município de 
Ribeirão do Sul - SP, comunica aos interessados que se encontra aberto no Setor de Licitações, o 
processo licitatório na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) n.º 028/2022 do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, que tem por objeto Registro de Preços para aquisição de Tonners e Tintas para impressoras 
destinados a todos os departamentos da Prefeitura. DATA DA ABERTURA: 20/06/2022, a partir 
das 09:00 horas. O Edital com as especificações e demais detalhes, encontram-se à disposição 
dos interessados no site: www.ribeiraodosul.sp.gov.br e-mail: licitacao@ribeiraodosul.sp.gov.br - 
Depto. de Licitações, Rua Coronel Paulo Fares, nº. 329 – Centro, Ribeirão do Sul/SP - das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 16:00 horas. Fone/Fax – (14) 3379-1191. Ribeirão do Sul, 01 de junho de 
2022. SALMA APARECIDA MEROTO BEFFA - Prefeita Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº.  1147/2022
MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA Nº 011/2022
CONTRATO 009-2022 Livro 08- Folha nº 050 a 0054 de 12/05/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
CONTRATADO: COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE REALEZA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS 
POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES 
INDIVIDUAIS

2.400 KG EMEF NHOQUE DE SOJA R$ 29,52 R$ 70.848,00
2.400 KG PRÉ NHOQUE DE SOJA R$ 29,52 R$ 70.848,00

TOTAL  R$ 141.696,00 
Araraquara, 30 de maio de 2022

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 01162/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 07/2022

EXCLUSIVO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE
OBJETO: A presente licitação tem por objeto 
a seleção de proposta visando a contratação 
de empresa especializada para locação de 
equipamentos de fonte de energia ininter-
rupta (Nobreaks), implantação de todos os 
itens, testes e confi guração, devidamente 
descritos e caracterizados nas especifi ca-
ções técnicas de cada item presente no Ter-
mo de Referência (Anexo I) do Edital, pelo 
período de 12 meses, podendo ser prorroga-
do nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.
DATA DE ABERTURA: 15 de junho de 
2022, às 13:00 horas, na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, situada na Avenida 
Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do 
Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais 
informações encontram-se no endereço 
eletrônico < www.camarascs.sp.gov.br >, 
podendo ainda, o Edital ser retirado no 
Setor de Pregão da Câmara Municipal, no 
endereço supramencionado. Telefone de 
contato: (11) 4228-6006 e e-mail: < licita-
cao@camarascs.sp.gov.br >. 
São Caetano do Sul, 31 de maio de 2022.

CAIO LESSIO PREVIATO
Diretor de Licitações e Contratos

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE SUPRESSÃO DE SERVIÇO 

E DE PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL

PROCESSO CM Nº 0466/2019
CONTRATO CM Nº 08/2019

TERMO ADITIVO Nº 08-05/2022
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: AMAZÔNIA AMBIENTAL 
– CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI
OBJETO:  Termo Aditivo de supressão dos 
serviços acrescidos pelo Termo Aditivo nº 
08-04/2021 e de Prorrogação do prazo de 
vigência do Contrato CM Nº 08/2019, am-
bos referentes à  contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços 
de manutenção e conservação de jardins, 
áreas verdes e solos naturais localizados na 
sede da Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul, com fornecimento de equipamentos, 
ferramentas, insumos e produtos ordinários 
necessários e adequados à perfeita execu-
ção dos serviços, conforme especifi cações 
constantes no Termo de Referência do Edital 
Pregão Presencial nº 04/2019, pelo período 
de mais 12 (doze) meses, com cláusula re-
solutiva.
VALOR MENSAL: R$ 11.433,33 (onze mil, 
quatrocentos e trinta e três reais e trinta e 
três centavos).
VALOR GLOBAL: R$ 137.199,96 (cento e 
trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais 
e noventa e seis centavos ).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.
031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços 
de Terceiros –Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12 (doze) 
meses, com início em 29 de maio 2022 e 
término em 28 de maio de 2023.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO: 27 de maio de 2022

São Caetano do Sul, 27 de maio de 2022
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO CM Nº 0827/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 08/2022

OBJETO: A presente licitação tem por objeto 
a seleção de proposta visando a contratação 
de empresa especializada para Prestação 
de Serviços de Vigilância e Segurança Pa-
trimonial com a fi nalidade de exercer pre-
ventivamente a proteção do patrimônio e 
das pessoas que se encontram nos limites 
da localidade a ser vigiada, com a efetiva 
cobertura dos postos existentes na Câmara 
Municipal de São Caetano do Sul, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
DATA DE ABERTURA: 15 de junho de 
2022, às 15:30 horas, na Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, situada na Avenida 
Goiás, nº 600 – Centro – São Caetano do 
Sul – SP.
A retirada do Edital completo e demais 
informações encontram-se no endereço 
eletrônico < www.camarascs.sp.gov.br >, 
podendo ainda, o Edital ser retirado no 
Setor de Pregão da Câmara Municipal, no 
endereço supramencionado. Telefone de 
contato: (11) 4228-6006 e e-mail: < licita-
cao@camarascs.sp.gov.br >. 
São Caetano do Sul, 31 de maio de 2022.

CAIO LESSIO PREVIATO
Diretor de Licitações e Contratos

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Bela torna público que 
procedeu a RETIFICAÇÃO 01 e 02 do Edital: Processo 

Administrativo nº 65/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 - Re-
ferente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AFINS. Data de abertura 
14/06/2022 às 09:00 HORAS / Local: Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45, 
Centro, Pedra Bela - SP. Informações e editais disponíveis: www.pe-
drabela.sp.gov.br/ (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.
com. Álvaro Jesiel de Lima - Prefeito Municipal.

COMUNICADO
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022

DISPENSA Nº 015/2022
PROCESSO Nº 1462/2022

Com referência à CHAMADA PÚBLICA N° 
001/2022 - DISPENSA Nº 015/2022, que tem 
por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FOR-
NECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE 
SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI 
Nº 11.326/2006, POR MEIO DA MODALIDADE 
DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRA-
MA DE ALIMENTA BRASIL (PAB), CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NAS TABELAS 
SEGUINTES, VISANDO ATENDER PRIORITA-
RIAMENTE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS 
NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL, MEDIANTE A DISTRI-
BUIÇÃO DE CESTAS DE HORTIFRÚTIS NOS 
CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (CRAS), PODENDO AINDA FORNECER 
OS ALIMENTOS AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 
DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E 
PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CON-
TRIBUINDO DESTA FORMA PARA A GARANTIA 
DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADE-
QUADA (DHAA), vimos comunicar que:
Após análise de toda a documentação apresentada 
no Envelope 01 – Habilitação, a Subcomissão de 
Licitação da Administração Geral, respaldada 
pela Coordenadoria de Segurança Alimentar Sra. 
Silvani da Silva e Gerência de Agricultura Familiar 
Sr. Erick Vinicius Bertolini, resolve INABILITAR 
os seguintes produtores, conforme segue: 1 – 
KLEBER BATISTA DE OLIVEIRA, 14 – LUIS 
CARLOS SILVÉRIO, 17 – TEREZA FERREIRA 
CEREÇO, 25 – NIVALDO GRIPPA, 26 – THAIS 
CRISTINA ROBERTO, e 29 – LEA RICARDO DE 
OLIVEIRA, conforme consta nos autos.
Diante de todo o exposto, caso não haja 
manifestação de interposição de recurso, fica 
desde já, designada a data de 13 de junho do 
corrente, às 10:00 horas, no Paço Municipal 
– Sala de Licitações – Rua São Bento, nº 840 – 
Centro – Araraquara/SP – 3º andar -  Gerência 
de Licitação, para abertura dos envelopes nº 02 – 
Proposta/Projeto de Venda.
Informamos que a íntegra do COMUNICADO 
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, 01 de junho de 2022.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação - Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO
PARECER Nº 016/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 
REPETIDA RETIFICADA I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 756/2022
GUICHÊ N° 006.090/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE SISTEMA 
VIÁRIO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO EM DI-
VERSAS VIAS, CONFORME MEMORIAL DES-
CRITIVO, ATENDENDO A DEMANDA DO CON-
VÊNIO ESTADUAL N.º 101878/2021.
Analisados os Documentos, bem como as Propos-
tas das habilitadas, a Subcomissão de Licitação 
da Administração Geral, amparada pelo parecer 
da Secretaria de Obras e Serviços Públicos julga 
conveniente a proposta da empresa DGB – ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por estar de 
acordo com os termos do edital, conforme consta 
dos autos.

Araraquara, 01 de junho de 2022.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES

Subcomissão de Licitação - Presidente
ARIANE SOARES DE SOUZA

Subcomissão de Licitação
WILSON ROBERTO FERREIRA LUIZ JUNIOR

Subcomissão de Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 14834/2021 - Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 38/2022 – Regis-
tro de Preço para Prestação de Serviço de 
Locação de Ônibus. DATA DE ABERTURA: 
“Fica reagendada a licitação em epígrafe 
para o dia 15 de junho de 2022 às 09:30 ho-
ras, a ser realizada no endereço eletrônico 
https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.
sp.gov.br/ O edital, anexos e demais infor-
mações e esclarecimentos, poderão ser ob-
tidos nos endereços eletrônicos https://pre-
gaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, 
e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.
br/web, ou no Departamento de Licitações 
e Contratos, e telefone para contato 4233-
7236”. São Caetano do Sul, 01 de junho de 
2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos

RESUMO DE CONTRATO Nº 32/2022 
- PROC. Nº 6464/2022– CONTRATA-
DA: GUSTAVO MELO ALEXANDRE 
37494043802 – OBJETO: Credenciamento 
público de projetos de arte-educadores e 
Ofi cineiros para prestação de serviços juntos 
à Secretaria Municipal de Cultura. DATA DA 
ASSINATURA: 19/05/2022. PRAZO DE VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: 
R$ 3.600,00. CONTRATANTE: Secretaria 
Municipal de Cultura. 

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

EXTRATO DE RETI-RATIFICAÇÃO 
DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 

GR Nº 62/2022
O Reitor da Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, torna público a reti-
-ratificação do Edital nº 06/2022 – Abertura 
de concurso público de provas e títulos para 
ingresso e formação de cadastro reserva 
para a função de Professor, em  áreas de 
domínio. A íntegra da reti-ratificação consta 
no endereço eletrônico www.caipimes.com.
br. Publique-se e Cumpra-se. 
São Caetano do Sul, 28 de maio de 2022. 
PROF. DR. LEANDRO CAMPI PREARO 

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 09/2022 – Processo de 
Compras 439/2022 – Objeto: Aquisição de 
suprimentos de hidráulica e outros artigos 
vinculados ao segmento de manutenção da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul. O pregoeiro ADJUDICOU o objeto da 
licitação à empresa vencedora e o Reitor da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul – USCS HOMOLOGOU o processo lici-
tatório à empresa Agribom Comercial Ltda, 
o lote 01 no valor total de R$ 23.880,00 e o 
lote 02 no valor total de R$ 18.109,00.
São Caetano do Sul, 01 de junho de 2022.

Cristiane Benincasa Rio - Pregoeiro
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
CT nº 1330/2022 – Processo de Compras 
nº 440/2022 – Contratada: Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo - PRODESP. - Objeto: Prestação de 
serviços técnicos especializados em infor-
mática, objetivando a prestação de serviços 
de Desenvolvimento e Gerenciamento do 
Sistema Legado, Suporte a Infraestrutura 
de Rede, Serviços Integrados de Suporte a 
Usuários (Monitoramento e Gerenciamen-
to das Estações de Trabalho, Central de 
Atendimento Help Desk, Sistema de Ges-
tão de Operações de TI), Gerenciamento 
do Sistema de Prevenção Contra Ataques 
e Contaminação de Vírus de Computador 
nas Estações de Trabalho). Valor total de 
R$ 4.312.707,22 (quatro milhões, trezentos 
e doze mil, setecentos e sete reais e vinte e 
dois centavos). Vigência: 12 meses - Data de 
Assinatura: 20/05/2022.

São Caetano do Sul 01 de abril de 2022.
Profº Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

PROCESSO Nº 72760/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2022

OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de CBUQ - Concreto Betumi-
noso Usinado para utilização nos Serviços 
Municipais, através de SRP (Sistema de 
Registro de Preços). 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 15 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
15 de junho de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 31 de maio de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do artigo 37, Inciso IX, da Constitui-
ção Federal, artigo 117, IX, da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 282/97, alterada 
pelas Leis 290/97, 435/01 e 760/06 e da LEI MUNICIPAL Nº 1.789 DE 15 DE OUTUBRO 
DE 2020;

R      E      S      O      L      V      E

CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 
001/2019, para assumir a vaga abaixo descrita por PRAZO DETERMINADO, sob o Regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ORD. CLASS. NOME R.G.

104º IRIS ARACELY DIAS REYES DE SOUZA 20.958.101-3
105º LELIANE MUNIZ FERNANDES 40.749.947-7
106º SILVIANE IONARA GOMES SHIMIZU DE CAMARGO 40.866.076-4
107º THAYLINE DOS SANTOS CARDOSO 58.016.169-9

Os candidatos acima relacionados terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente 
publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Muni-
cípio de Cajati/SP, a fi m de assumir a vaga temporária, perdendo o direito à vaga se não 
obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 02 de junho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito Municipal de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos da DA LEI MUNICIPAL Nº 1.820 DE 
04 DE MARÇO DE 2021,

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato abaixo 
relacionado, conforme aprovação no Processo Seletivo nº 006/2021,  para contratação 
temporária em substituição a LICENÇA MATERNIDADE da servidora JOICE DOS REIS 
GALVAN, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.):

VISITADOR (Programa Criança Feliz)
ORD. CLASS. NOME R.G.

14º ERICK DE MELO MARIANO 40.936.560-9

O candidato convocado terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da presente publicação, 
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Cajati/SP, a 
fi m de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Processo Seletivo n.º 006/2021, 
perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Cajati/SP, 01 de junho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O

LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R      E      S      O      L      V      E

 CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, os candidatos abai-
xo relacionados, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias 
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:

ENFERMEIRO
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

10° JULIANA CABRAL SILVA 41.675.411-9
11º ILSON MAZOLINI 28.577.391-4
12º JÉSSICA RODRIGUES RAQUEL 42.066.076-8
13º JOÁS DA SILVA 40.842.687-1

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO NOME R.G.

21° EDNAN BARBOZA 58.772.546-1

Os candidatos convocados terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publica-
ção, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de 
Cajati/SP, a fi m de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público 
n.º 001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabe-
lecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com afi xação em lugar próprio de 
costume, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.   

Cajati/SP, 02 de junho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
  Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Eletromidia S.A. 
CNPJ/MF nº 09.347.516/0001-81 – NIRE 35.300.458.893

Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29/04/2022
I. Data, Hora e Local: Aos 29/04/2022, às 16 horas, na sede social da “Companhia” ou “Eletromidia”, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, “parte”, Itaim Bibi, São Paulo-SP. II. Convocação: Edital 
de Convocação publicado no jornal “A Gazeta de São Paulo” em suas edições de 30/03/2022, 31/03/2022 
e 01/04/2022, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
III. Publicações Legais: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S., relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, foram publicados no jornal 
“A Gazeta de São Paulo”, bem como arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados nos 
websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”). IV. Quórum: Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
representativas de (i) 82,50% do capital social da Companhia em AGO; e (ii) 82,50% do capital social da 
Companhia em AGE, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas e informações 
constantes dos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma 
do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. V. Presença Legal: Presentes o Sr. Lazaro 
Angelim Serruya, representante legal da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., o Sr. Ricardo de 
Almeida Winandy, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em atendimento ao 
disposto no § 1º do artigo 134 da Lei das S.A. VI. Mesa: Sr. Rodrigo Brandão Feitosa – Presidente; Sra. 
Flávia Bassi – Secretária. VII. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em AGE: (1) deliberar sobre a alteração 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir o valor do capital social con-
signado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17/02/2022; e (2) deli-
berar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração prevista no item 
acima. Em AGO: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da 
administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (2) deliberar acerca da independência dos candi-
datos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; (3) 
eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) fixar a remuneração global dos 
administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em 
que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a 
ser encerrado em 31/12/2022. VIII. Deliberações: Em AGE: (1) Foi aprovada, maioria dos votos proferi-
dos, da proposta a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia refletir o aumento de capital 
social ajustado da Companhia realizado em decorrência do exercício do Plano de Opção de Ações da 
Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/02/2022, o 
qual foi aumentado de R$ 212.801.634,65, representado por 139.144.748 ações ordinárias, todas escri-
turais nominativas e sem valor nominal, para R$ 218.062.196,00 divido em 139.983.753 ações ordinárias, 
todas escriturais nominativas e sem valor nominal. Em decorrência da referida deliberação, foi aprovada 
a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte nova redação: 
“Artigo 5. – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 218.062.196,00 
representado por 139.983.753 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” (2) Foram aprovadas, 
maioria dos votos proferidos, a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir 
a alteração prevista no item acima, cuja íntegra constitui o Anexo III à presente ata. Em AGO: (1) Foram 
aprovadas, maioria dos votos proferidos com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, 
as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; (2) Foi aprovado, maioria dos votos proferidos, o enquadramento dos Srs. 
Paulo Racy Badra e Luiz Felipe Costa Romero de Barros como candidatos a membros independentes 
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 17 do Regulamento do Novo Mercado 
da B3, conforme indicado na proposta da administração; (3) Foi aprovada, maioria dos votos proferidos, 
a reeleição dos membros indicados abaixo para compor o Conselho de Administração, proposto pelos 
acionistas controladores na assembleia, todos com prazo de mandato unificado estabelecido no Estatuto 
Social da Companhia, a saber: • Rodrigo Brandão Feitosa; • Débora Mayor Vizeu; • Fabio Isay Saad; • 
Tiago Branco Waiselfis; • Luiz Felipe Costa Romero de Barros; • Paulo Racy Badra; e • Eduardo Azevedo 
Marques de Alvarenga. Registra-se que os conselheiros ora reeleitos informaram à Companhia que 
preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução 
CVM nº 367, de 29/05/2002. (4) Foi aprovada, maioria dos votos proferidos, a fixação da remuneração 
global dos administradores a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os 
acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encer-
rado em 31/12/2022, no valor total de até R$ 27.000.000,00. (5) Tendo em vista o pedido de instalação 
de Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de no mínimo 2% do total do capital 
social da Companhia, nos termos da Resolução CVM nº 70/22, foi aprovada pelos acionistas: (i) em 
eleição em separado, pelos acionistas minoritários, a eleição de Romulo Carvalho Caputo, RG nº 
11.143.058-3 IFP/RJ e CPF/ME nº 080.430.257-03, como membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo 
como suplente, André Gustavo Macedo Simões, RG nº 020.205.602-4 DETRAN/RJ e CPF/ME nº 
099.596.857-80, indicados pelos acionistas Paulo Badra, Paulo Racy Badra, Ricardo Otero, Lucio Sch-
neider, Eduardo Alvarenga, Rodrigo Cadena, Gilberto Zurita, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga e 
Laura Bueno; e (ii) em eleição geral, a eleição de (a) Lucas Salles Ehlers, RG nº 35.519.680-3 SSP/SP, 
e CPF/ME nº 146.229.667-00, como membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo como suplente Júlia 
Martins Clark, RG nº 13.105.612-9 DETRAN/RJ e CPF/ME nº 119.119.387-03; e (b) Luiz Guilherme 
de Andrade Aubry, RG nº 21.448.572-4 DETRAN/RJ e CPF/ME nº 129.593.177-00, como membro 
efetivo do Conselho Fiscal, tendo como suplente Lee Bozzola Borges, RG nº 39.821.504-2 SSP/SP e 
CPF/ME nº 126.814.427-45. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos terão um prazo de mandato que 
se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia 
deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. 
O acionista Guilherme Nunes e os acionistas Paulo Badra, Paulo Racy Badra, Ricardo Otero, Lucio 
Schneider, Rodrigo Cadena, Gilberto Zurita, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga e Laura Bueno 
apresentaram manifestação acerca da eleição em separado, cuja íntegra constitui o Anexo IV à presente 
ata. Os acionistas que indicaram membros ao Conselho Fiscal informaram à Mesa que os respectivos 
conselheiros fiscais indicados: (i) possuem a qualificação necessária e cumprem os requisitos estabele-
cidos nos artigos 162 e 147 da Lei das S.A. para o exercício do cargo, e (ii) que estão em condições de 
firmar termo de posse contendo as declarações quanto ao cumprimento de tais requisitos e de assumir 
a responsabilidade pelo cargo nos termos da lei. Foi aprovada, em seguida, por maioria dos votos profe-
ridos, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, fixada em 10% da remuneração atribuída, em 
média, a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, 
além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da 
função, nos termos do parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. IX. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Nos termos do artigo 21-V, §§ 1º e 2º 
da ICVM 481, foram considerados presentes à assembleia e signatários da ata os acionistas cujos 
boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram 
a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância “Ten Meetings”. Os Mapas Finais de 
Votação Sintéticos e a Lista de Acionistas Presentes constam do Anexos I e II a esta ata. A gravação das 
Assembleias e os votos manifestados por meio de boletins de voto a distância foram arquivados na 
Companhia. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária: Flávia Bassi. Flávia Bassi – Secre-
tária.Anexo III. Estatuto Social Consolidado da Companhia: Eletromidia S.A. Capítulo I – Denomina-
ção, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Eletromidia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, 
que se rege pelo presente estatuto social (“Estatuto”) e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis. 
Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e 
membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado 
(“Regulamento do Novo Mercado”). Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a exploração das ativi-
dades de (a) importação, exportação, comercialização e distribuição de painéis eletrônicos para divulga-
ção informatizada e publicidade de dados de interesse público ou particular, equipamentos de informática; 
peças, acessórios e demais produtos relacionados com mídia eletrônica; bem como a reparação, manu-
tenção e instalação dos referidos bens e produtos; (b) locação de bens móveis e espaços para a coloca-
ção de produtos eletrônicos, principalmente painéis estáticos e eletrônicos, para divulgação informatizada 
de publicidade e dados de interesse público ou particular; (c) locação de horário e veiculação de mensa-
gens e dados de interesse público e particular em painéis eletrônicos; (d) prestação de serviços de 
programação de mensagens informatizadas e a inserção de textos, desenhos e outros materiais de 
propaganda e publicidade, em qualquer meio, digital ou estático (exceto em livros, jornais, periódicos e 
nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita); 
(e) realização de checking de suas próprias inserções de publicidade; (f) criação e registro de marca para 
os produtos eletrônicos comercializados e distribuídos pela Companhia, incluindo licença de uso de tais 
marcas para terceiros, (g) a elaboração, execução e desenvolvimento de projetos para veiculação em 
painéis eletrônicos, por administração, empreitada ou sub-empreitada; (h) atividades de compra, venda, 
locação, importação de lâmpadas e outros equipamentos elétricos; (i) assessoria a terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas, nas atividades relativas à gestão empresarial; e (j) a participação no capital social de 
outras sociedades como sócia, quotista ou acionista. Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar 
outros ramos de atividade afins ou complementares ao objeto expresso no Artigo 2º. Artigo 3º. A Com-
panhia tem a sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, 
transferir ou extinguir filiais, agências, departamentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabe-
lecimentos em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 4º. A Companhia tem prazo 
indeterminado de duração. Capítulo II– Capital Social E Ações: Parágrafo 1 º O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 218.062.196,00 representado por 139.983.753 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 2 º É vedado à Companhia a emissão de 
ações preferenciais ou partes beneficiárias. Parágrafo 3 º O capital social será representado exclusivamente 
por ações ordinárias e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. Parágrafo 4 º Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de 
depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão 
de certificados. Parágrafo 5 º O custo de transferência da propriedade das ações poderá ser cobrado 
diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de 
escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM. Artigo 5º. A Companhia fica 
autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do Conselho de Administração e independente 
de reforma estatutária, até o limite de 250.000.000 de ações ordinárias, mediante emissão de novas 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1 º Dentro do limite autorizado neste artigo, 
o Conselho de Administração fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais condições 
para a emissão de ações. Parágrafo 2 º Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o 
Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntu-
res conversíveis em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga 
de opção de compra de ações a administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço 
da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou 
no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de 
lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações. Artigo 6º. A emissão de novas ações, debêntures 
conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de 
valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos 
dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos 
termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido 
direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercí-
cio. Artigo 7º. Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela Companhia 
aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham exercido direito de retirada, 
deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação aceita nos termos 
dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial 
contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Capítulo III – Assembleia Geral: 
Seção I – Organização: Artigo 8º. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei 
das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia 
assim exigirem. Parágrafo 1 º A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou por qualquer outro membro do Conselho de Administração, em caso de impedimento 
do Presidente do Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo 
Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação 
ser feita, com, no mínimo, 15 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 dias, 
observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de 
procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. Parágrafo 2 º As deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se 
computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado 
o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo 3 º A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos 
da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na 
Lei das S.A. Parágrafo 4 º As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias 
Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de 
sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 10. Assembleia Geral será 
instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, 
instalada e presidida por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do 
Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 Secretários. Artigo 11. 
Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem no mínimo 25% do capital social e, em segunda convo-
cação, com qualquer número. Parágrafo Único. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral 
por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, 
instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condôminos. Seção 
II – Competência: Artigo 12. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e regulamentos aplicá-
veis, e por este Estatuto Social, compete à Assembleia Geral: (a) tomar as contas dos administradores, 
bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras; (b) alterar o Estatuto Social da 
Companhia; (c) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação 
do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (d) eleger e destituir os membros do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (e) fixar a remuneração global anual dos 
administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (f) deliberar sobre qualquer 
decisão relacionada à fusão, incorporação, cisão ou outra reorganização societária envolvendo a Com-
panhia ou qualquer sociedade na Companhia; (g) deliberar sobre qualquer decisão relacionada à disso-
lução ou liquidação envolvendo Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia; (h) 
aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos administradores 
e empregados da Companhia ou de suas controladas; (i) aprovar previamente a negociação, pela Com-
panhia, de ações de sua própria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja 
prescrita na regulamentação em vigor; (j) deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de 
aquisição de ações em caso de saída voluntária do Novo Mercado; (k) suspender o exercício de direitos 
de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar 
o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objetos de suspensão; (l) eleger e destituir o liquidante, bem 
como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; e (m) deliberar sobre qualquer 
matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Parágrafo 1º. Para fins da alínea (j) 
acima: (a) a assembleia geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionis-
tas que representem, no mínimo, 2/3 do total das ações em circulação, nos termos do Regulamento do 
Novo Mercado; (b) caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a assembleia geral 
poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titula-
res de ações em circulação; e (c) a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de 
aquisição de ações deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação 
presentes na assembleia geral. Parágrafo 2º A Companhia não concederá financiamentos ou garantias 
para os acionistas, membros de seu Conselho de Administração ou Conselho Fiscal (quando instalado) 
ou seus Diretores. Artigo 13. O presidente da Assembleia Geral não computará qualquer voto proferido 
em violação ao presente Estatuto ou ao acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, sob pena 
de responsabilidade pessoal. Capítulo IV – Conselho de Administração: Seção I – Disposições 
Comuns aos Órgãos da Administração: Artigo 14. A Companhia será administrada pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho da Administração e de 
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pes-
soa. Artigo 15. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração 
se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da 
maioria dos presentes. Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho 
de Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. 
Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
poderão manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro membro do 
respectivo órgão; (ii) voto escrito enviado antecipadamente; e (iii) voto escrito transmitido por fax, correio 
eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem como por sistema de áudio ou videoconfe-
rência ou outros meios semelhantes, desde que permitam a identificação e participação efetiva na reunião, 
de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 16. A remuneração 
global do Conselho de Administração e da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, 
cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição entre os membros da administração. 
Artigo 17. Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal (quando apli-
cável), efetivos e suplentes, serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de 
posse, lavrado em livro próprio, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no 
Artigo 47 desde Estatuto. Parágrafo Único. A posse dos membros do Conselho de Administração, da 
Diretoria e do Conselho Fiscal (quando aplicável) sujeita-se, ainda, à assinatura de termo de adesão às 
Políticas da Companhia, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria deverão, imediatamente após a investidura nos respectivos 
cargos, comunicar à B3 a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Com-
panhia de que sejam titulares direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos. Artigo 18. Nos termos 
do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situação de interesse 
pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Direto-
ria de seu impedimento de fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da 
Diretoria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo 19. Dentro dos limites estabelecidos neste 
Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus membros do Conselho de Administração, mem-
bros da Diretoria, membros de comitês de assessoramento e demais empregados que exerçam cargo 
ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de 
eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas 
funções na Companhia. Parágrafo 1 º A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados 
fora do exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos 
praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia; (iv) 
indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou ressarcimento de 
prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II da Lei nº 6.385, de 07/12/1976; e (v) outros excludentes de 
indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário. Parágrafo 2 º Caso seja 
condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba 
mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, 
culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse 
social da Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas 
incorridos com a assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 3 º As condições e as 
limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas em contrato de indenidade, cujo 
modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de 
seguro específico para a cobertura de riscos de gestão. Seção II – Conselho de Administração: Sub-
seção I – Composição: Artigo 20. O Conselho de Administração será composto por 7 membros, eleitos 
e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 anos, considerando-se cada ano como 
o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Parágrafo 
1 º Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 ou 20%, o que for maior, deverão ser 
conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a carac-
terização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada 
na assembleia geral que os eleger, sendo também considerado como independente o Conselheiro eleito 
mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista 
controlador (“Conselheiros Independentes”). Parágrafo 2 º Quando, em decorrência do cálculo do per-
centual referido no § 1º deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proce-
der ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo 3 º Findo o mandato, 
os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura 
dos novos membros eleitos. Parágrafo 4 º O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação 
ilibada não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem: (i) atuar como administrador, 
conselheiro, consultor, advogado, auditor, executivo, empregado ou prestador de serviços em sociedades 
que se envolvam em atividades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver 
ou representar interesse conflitante com a Companhia. O membro do Conselho de Administração não 
poderá exercer direito de voto caso se configurem, supervenientemente à eleição, os mesmos fatores de 
impedimento, sem prejuízo do disposto no § 5º deste Artigo. Parágrafo 5 º O membro do Conselho de 
Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Adminis-
tração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os interes-
ses da Companhia. Parágrafo 6 º No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administra-
ção, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. Artigo 21. O Conselho de Adminis-
tração terá 1 Presidente, que será eleito pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do 
Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que 
ocorrer renúncia ou vacância naquele cargo. Subseção II – Reuniões: Artigo 22. O Conselho de Admi-
nistração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou por deliberação da maioria de seus 
membros, por convocação realizada na forma do § 1º deste Artigo. O Conselho de Administração pode 
deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia. Parágrafo 1 
º As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio ele-
trônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração, a cada membro do Conselho de 
Administração, com pelo menos 5 dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do 
dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Qualquer Conselheiro poderá, mediante 
solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos 
na ordem do dia. Parágrafo 2 º O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do 
Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas 
no parágrafo 6º abaixo. Parágrafo 3 º Cada Conselheiro terá direito a 1 voto nas deliberações do Conse-
lho de Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por 
maioria de seus membros presentes na reunião. Parágrafo 4 º Nas deliberações do Conselho de Admi-
nistração, será atribuído ao Presidente do órgão o voto de qualidade, no caso de empate na votação. 
Parágrafo 5 º O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em 
consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionis-
tas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da 
Lei das S.A. Parágrafo 6 º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções 
do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente. 
Parágrafo 7 º Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Conselho de Administração se 
reunirá em até 60 dias a partir da data de vacância para a nomeação do novo Presidente do Conselho 
de Administração. Parágrafo 8 º No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conse-
lho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas 
reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu 
próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido. Parágrafo 9 º Todas 
as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração. Subseção III – Competência: Artigo 23. Sem prejuízo de outras atribui-
ções previstas em lei e regulamentos aplicáveis, e por este Estatuto Social, compete ao Conselho de 
Administração da Companhia: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) aprovar e rever 
o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual da Companhia, bem 
como quaisquer alterações a estes documentos; (c) aprovar o código de conduta da Companhia e as 
políticas corporativas relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; 
(ii) gerenciamento de riscos; (iii) transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de 
interesses; (iv) remuneração de administradores; e (v) indicação de administradores; (d) eleger e destituir 
os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do limite global da remuneração da 
administração aprovado pela Assembleia Geral; (e) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer 
tempo os livros e papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 
celebração e de quaisquer outros atos; (f) escolher e substituir os auditores independentes, bem como 
convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; (g) 
apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Com-
panhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; (h) submeter à AGO proposta de destinação 
do lucro líquido do exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em 
períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes 
desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares 
à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; 
(i) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; (j) 
aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou coligadas da 
Companhia envolvendo matéria(s) elencada(s) neste Artigo 23; (k) autorizar a emissão de ações da 
Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo 
de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência 
ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debên-
tures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou 
mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em 
lei; (l) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no § 2º do Artigo 6º deste Estatuto Social, 
(i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis em ações; (ii) de acordo 
com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos 
administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços da Companhia ou de suas 
controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções 
de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com 
ou sem bonificação em ações; (m) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia 
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dis-
positivos legais pertinentes; (n) deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela 
Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre 
(i) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições para 
pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de 
subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures; (o) aprovar a contratação de obrigações 
de qualquer natureza (com exceção de empréstimos, financiamentos e linhas de crédito, para os quais 
deverá ser observado o disposto no item “p” abaixo), bem como a celebração de qualquer contrato, cujo 
valor seja superior a R$ 1.500.000,00 (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma 
natureza e realizados num mesmo exercício social), exceto em relação a contratos celebrados com 
clientes; (p) aprovar qualquer endividamento financeiro, emissão de debêntures e outros valores mobi-
liários representativos de dívidas em valor superior a R$ 5.000.000,00; (q) aprovar a realização de 
qualquer despesa ou investimento pela Companhia, ou o desenvolvimento de novos projetos pela Com-
panhia, cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e reali-
zados num mesmo exercício social) seja superior a R$ 1.500.000,00 por operação; (r) aprovar a consti-
tuição de ônus e outorga de garantias relativas a obrigações da Companhia e/ou de Investidas, cujo valor 
(considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo 
exercício social) seja superior a R$ 1.500.000,00; (s) aprovar a venda, aquisição, transferência, oneração, 
ou outra forma de alienação, pela Companhia, de ativos imobilizados, incluindo a constituição de quaisquer 
ônus sobre tais ativos imobilizados, cujo valor de mercado represente, individualmente ou um conjunto 
de atos de mesma natureza realizados num mesmo exercício social, quantia seja superior a 
R$ 1.500.000,00; (t) aprovar a constituição de sociedade, aquisição, alienação ou oneração pela Com-
panhia de participação no capital social de outras sociedades, associações e/ou joint ventures, cujo valor 
(considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo 
exercício social) seja superior a R$ 1.500.000,00 por operação; (u) aprovar a contratação da instituição 
prestadora dos serviços de escrituração de ações; (v) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre 
qualquer oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da 
Companhia, em até 15 dias da publicação do edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos: (i) sobre 
a conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de seus 
acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto 
aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alterna-
tivas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (w) aprovar seu próprio regimento interno e o regimento 
interno da Diretoria e de todos os Comitês; (x) designar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário 
e dos demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração; (y) estruturar um 
processo e avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês e da Diretoria; e (z) ajuizar qualquer 
processo contra qualquer Autoridade Governamental que não tenha como fundamento tese amplamente 
reconhecida na jurisprudência aplicável. Capítulo V – Diretoria e Comitês de Assessoramento: Seção 
I – Diretoria: Subseção I – Composição: Artigo 24. A Diretoria é o órgão de representação e direção 
executiva da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação traçada pelo Conselho de Administração, a 
condução dos negócios sociais, podendo e devendo praticar os atos necessários a tal fim. Artigo 25. A 
Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, 
será composta de no mínimo 2 e no máximo 6 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor de Rela-
ções com Investidores, 1 Diretor Financeiro e os demais, se eleitos, terão suas atribuições designadas 
pelo Conselho de Administração. Os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores 
são de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acu-
mular cargos. Subseção II – Eleição e Destituição: Artigo 26. Os membros da Diretoria serão eleitos 
pelo Conselho de Administração da Companhia com prazo de mandato unificado de 2 anos, considerando-
-se cada ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reelei-
ção e destituição. Artigo 27. Os membros da Diretoria devem assumir seus cargos dentro de 30 dias a 
contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, 
permanecendo em seus cargos até a investidura de novos Diretores eleitos. Subseção III – Reuniões: 
Artigo 28. Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões da Dire-
toria, que serão assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 29. A Diretoria reunir-se-á sempre que 
necessário. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente, salvo acordo diverso entre os Diretores. 
Artigo 30. As reuniões serão convocadas por qualquer Diretor. Para que possam se instalar e validamente 
deliberar, é necessária a presença de todos os Diretores que estiverem no exercício de seus cargos. 
Subseção IV – Competência: Artigo 31. Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto, 
as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, e a prática, dentro das suas 
atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu 
curso normal, observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração, o regimento 
interno da Diretoria e a as competências dos demais órgãos societários. Artigo 32. Compete à Diretoria, 
como órgão colegiado, ademais de implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho 
de Administração: (a) administrar os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos 
necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto 
atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração; (b) realizar todas as 
operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu 
cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, 
incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, 
fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar 
bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e 
avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de credito, 
observadas as restrições legais e as disposições estabelecidas neste Estatuto Social; (c) preparar as 
demonstrações financeiras anuais e trimestrais, para submissão ao Conselho de Administração, bem 
como, se for o caso, demonstrações ou balancetes emitidos em menor periodicidade; (d) aprovar e 
submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, 
acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros 
apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; 
(e) propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios 
e o plano plurianual; (f) deliberar sobre a abertura e o fechamento de filiais; e (g) decidir sobre qualquer 
assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. 

Parágrafo 1 º Compete ao Diretor Presidente: (i) coordenar as atividades relacionadas com o planejamento 
geral da Companhia; (ii) presidir as reuniões da Diretoria; (iii) exercer a supervisão geral das competências 
e atribuições da Diretoria; (iv) manter os acionistas informados sobre as atividades da Companhia e o 
andamento de suas operações; e (v) exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho 
de Administração. Parágrafo 2 º Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações 
aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores 
mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com 
a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) repre-
sentar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde 
forem negociados os valores mobiliários da Companhia; (iii) desempenhar as outras atribuições que lhe 
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente; (iv) representar isoladamente a 
Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais 
(incluindo CVM, Banco Central do Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Compa-
nhia, entidades administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe prestar informações 
aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores 
mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com 
a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (v) repre-
sentar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde 
forem negociados os valores mobiliários da Companhia. Parágrafo 3 º Compete ao Diretor Financeiro: (i) 
coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área financeira, jurídica e administrativa da Companhia; 
(ii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento; (iii) dirigir e orientar as atividades de tesouraria da Com-
panhia, incluindo a captação e administração de recursos; (iv) estabelecer e supervisionar o relacionamento 
da Companhia com instituições financeiras nacionais e estrangeiras, autoridades administrativas de 
controle do sistema financeiro e do mercado de valores mobiliários, autoridades fiscais, autoridades 
aduaneiras e autoridades previdenciárias; (v) planejar a elaboração do orçamento consolidado, do plano 
de negócios e orçamento plurianual da Companhia; (vi) supervisionar e administrar as áreas ou funções 
de controles e projeções financeiras, de gerenciamento de riscos, consolidando e reportando os resulta-
dos da Companhia e de suas subsidiárias; e (vii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de 
tempos em tempos, determinadas pelo Diretor- residente. Parágrafo 4 º Competem aos Diretores sem 
designação específica auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro na coordenação, administração, 
direção e supervisão dos negócios da Companhia, de acordo com as atribuições que lhe forem, de 
tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração. Subseção V – Representação: 
Artigo 33. Observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração, o regimento 
interno da Diretoria e a as competências dos demais órgãos societários, a Companhia será sempre 
representada, em todos os atos, (i) por 2 Diretores em conjunto; ou (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 
procurador especialmente nomeado para tanto, de acordo com o parágrafo 1º abaixo; ou (iii) pela assi-
natura de 2 procuradores em conjunto, desde que investidos de especiais e expressos poderes; ou (iv) 
por 1 procurador agindo isoladamente sempre que o ato a ser praticado for relativo aos poderes ad 
judicia. Parágrafo 1 º Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura de 2 Diretores, agindo em 
conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro da Companhia, 
mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações ad 
judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou 
particular. Parágrafo 2 º Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa 
ou passivamente, a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou autoridades federais, 
estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais. Parágrafo 
3 º São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de quais-
quer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a operações ou 
negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças, avais, endossos e 
qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente aprovados pelo Conselho de 
Administração em reunião e nos casos de prestação, pela Companhia, de avais, abonos e fianças para 
empresas controladas ou coligadas, em qualquer estabelecimento bancário, creditício ou instituição 
financeira, departamento de crédito rural, de crédito comercial, de contratos de câmbio, e outras operações 
aqui não especificadas, sendo a Companhia, nestes atos, representada por no mínimo 2 Diretores, ou 
por um diretor e um procurador com poderes específicos para a prática do ato. Seção II – Comitês de 
Assessoramento: Artigo 34. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, 
poderá criar comitês de assessoramento ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que serão 
compostos por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas 
ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia ou aos seus afiliados. Caberá ao Conselho de Adminis-
tração a aprovação do regimento interno dos comitês ou grupos de trabalho eventualmente criados, bem 
como a eleição de seus membros. Capítulo VI – Conselho Fiscal: Artigo 35. O Conselho Fiscal da 
Companhia é órgão de funcionamento não permanente e poderá ser instalado por deliberação da Assem-
bleia Geral, ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regula-
mentos da CVM. Artigo 36. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e, no 
máximo, 5 membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em confor-
midade com as disposições legais aplicáveis. Parágrafo 1 º Os membros do Conselho Fiscal terão o 
mandato até a primeira AGO que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. Parágrafo 2 º Os 
membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação. Seus 
prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira AGO realizada após a sua eleição, 
podendo ser destituídos e reeleitos. Parágrafo 3 º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, 
em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Parágrafo 4 º Ocorrendo a vacância do cargo 
de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Artigo 37. Quando instalado, o 
Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam 
cometidas por lei. Parágrafo 1 º As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por 
sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente 
de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a 
totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2 º As deliberações do Conselho Fiscal deverão 
ser aprovadas por maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente 
a maioria dos seus membros. Parágrafo 3 º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas 
lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros 
presentes. Artigo 38. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral 
que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo VII – Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros: Artigo 39. O exercício social inicia-se em 1º de 
janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elabo-
radas as demonstrações financeiras previstas em lei. Parágrafo 1. Além das demonstrações financeiras 
ao fim de cada exercício social, a Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com 
observância dos preceitos legais pertinentes. Parágrafo 2. Juntamente com as demonstrações financeiras 
do exercício, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à AGO proposta sobre a destina-
ção a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. Parágrafo 
3. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social. Artigo 40. Após realizadas as 
deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: (a) 5% 
do lucro líquido do exercício social serão alocados para a reserva legal, que não excederá a 20% do 
capital social, sendo que no exercício social em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes 
das reservas de capital exceder a 100% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do 
lucro líquido do exercício para a reserva legal; (b) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos 
da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 
195 da Lei das S.A.; (c) a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para inves-
timentos poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório e destinada para a reserva de 
incentivos fiscais; (d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do 
item (f) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, 
observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; (e) uma parcela não superior à diferença entre (a) 
75% do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no Artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, 
eventual destinação de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (b) a 
reserva indicada no item (c) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e 
capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital 
de giro da companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 
100% do capital social da Companhia; e (f) o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como 
dividendos, assegurada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 
25% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei das S.A. Parágrafo 1 º O 
dividendo previsto na alínea (f) do caput deste Artigo não será obrigatório no exercício social em que a 
Diretoria informar à Assembleia Geral não ser ele compatível com a situação financeira da Companhia. 
O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação dentro de 5 dias da 
realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar na CVM um relatório fundamentado, 
justificando a informação transmitida à Assembleia. Parágrafo 2 º Lucros retidos nos termos do § 1º deste 
Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subse-
quentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira da Companhia o permitir. 
Artigo 41. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: (a) distribuir dividendos 
com base em lucros apurados nos balanços semestrais; (b) levantar balanços relativos a períodos infe-
riores a um semestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de 
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital 
de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.; (c) distribuir dividendos intermediários, a conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e credi-
tar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão 
imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para 
todos os efeitos legais. Artigo 42. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de 
lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável, 
sem prejuízo do disposto no Artigo 6º, parágrafo 2º deste Estatuto Social. Artigo 43. Os dividendos não 
recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos 
à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo VIII – Alienação do Controle 
Acionário e OPA por Atingimento de Participação Relevante: Seção I – Alienação do Controle 
Acionário: Artigo 44. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que 
o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as 
ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os 
prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de 
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Seção II – OPA por Atingimento 
de Participação Relevante: Artigo 45. Qualquer acionista ou Grupo de Acionistas que atingir, de forma 
direta ou indireta, a titularidade de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza 
Societária, igual ou superior a 20% do capital social (“Participação Relevante”), tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de diversas operações (“Novo Acionista Relevante”), deverá efetivar uma 
oferta pública de aquisição da totalidade das ações e valores mobiliários conversíveis por ações de 
titularidade dos demais acionistas da Companhia, nos termos deste artigo (“OPA por Atingimento de 
Participação Relevante”). Parágrafo 1º A OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) 
dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na 
B3; (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no § 2º deste Artigo e liquidada à vista, 
em moeda corrente nacional; e (iv) instruída com o laudo de avaliação da Companhia, de que trata o § 
4º deste Artigo. Parágrafo 2º O preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participa-
ção Relevante (“Preço da OPA”) não poderá ser inferior ao maior valor determinado entre: (i) 100% do 
valor econômico apurado em laudo de avaliação (avaliador escolhido pelo Conselho de Administração); 
120% do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital mediante distribuição pública nos 
últimos 24 meses, atualizado pelo IPCA; (iii) 120% da cotação média das ações nos últimos 90 dias; e 
(iv) 120% do maior valor pago, a qualquer tempo, pela Pessoa Relevante em qualquer tipo de negociação, 
em qualquer um dos casos sujeito a ajustes decorrentes de distribuição de dividendos pela Companhia, 
reorganizações societárias envolvendo a Companhia, grupamentos e desdobramentos de ações da 
Companhia e quaisquer outras operações que afetem o capital social da Companhia. Parágrafo 3º Sem 
prejuízo do cumprimento das obrigações previstas na regulamentação aplicável, imediatamente após 
adquirir ou tornar-se titular de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Socie-
tária, em quantidade igual ou superior a 20% do capital social, o Novo Acionista Relevante deverá 
encaminhar uma comunicação ao Diretor de Relações com Investidores, contendo: (a) as informações 
previstas no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, conforme alterada e nos itens “i” até “m” 
do inciso I do Anexo II à Instrução CVM nº 361, de 05/03/2002, conforme alterada; (b) informação sobre 
quaisquer Outros Direitos de Natureza Societária que possua; (c) a informação sobre a obrigação de 
efetivar a OPA por Atingimento de Participação Relevante; (d) a informação do maior preço pago pelo 
Novo Acionista Relevante nos 12 meses que antecederem o atingimento da Participação Relevante, 
ajustado por eventos societários ocorridos após a data da transação, tais como a distribuição de dividen-
dos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles rela-
cionados a operações de reorganização societária, acompanhada de demonstração justificada desse 
preço; e (e) a informação do preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação 
Relevante que o Novo Acionista Relevante se propõe a pagar, observado o § 2º deste Artigo (“Preço 
Proposto”). Parágrafo 4º O Valor Justo de Mercado será apurado em laudo de avaliação elaborado por 
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de 
decisão com independência em relação ao Novo Acionista Relevante, devendo o laudo também satisfa-
zer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das S.A. e conter a responsabilidade prevista no 
parágrafo 6º do mesmo artigo da lei. Parágrafo 5º A escolha da instituição ou empresa especializada 
responsável pela determinação do Valor Justo de Mercado da Companhia é de competência privativa do 
Conselho de Administração. Parágrafo 6º Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão 
ser assumidos integralmente pelo ofertante. Parágrafo 7º O laudo de avaliação deverá ser encaminhado 
pela instituição ou empresa especializada responsável ao Diretor de Relações com Investidores, para 
que este o divulgue imediatamente ao mercado, por meio do sistema eletrônico disponível na página da 
CVM na rede mundial de computadores. Parágrafo 8º Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% das 
ações de emissão da Companhia, excetuadas deste cômputo as ações de titularidade do Novo Acionista 
Relevante, poderão requerer aos administradores da Companhia que convoquem Assembleia Especial 
para deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia para fins de revisão do Preço da OPA. 
O novo laudo deverá ser preparado nos mesmos moldes do laudo de avaliação previsto no § 4º deste 
Artigo, de acordo com os procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei das S.A. e com observância ao 
disposto na regulamentação aplicável da CVM e nos termos deste Capítulo e divulgado nos termos do 
§ 6º deste Artigo. Na Assembleia Especial poderão votar todos os titulares de ações da Companhia, com 
exceção do Novo Acionista Relevante. Parágrafo 9º Caso o laudo de avaliação venha a apurar um Preço 
da OPA superior ao Preço Proposto, o Novo Acionista Relevante poderá dela desistir, no prazo de 10 dias 
úteis, contados da data de divulgação do laudo de avaliação, obrigando-se, neste caso, a observar, no 
que couber, o procedimento previsto no artigo 28 da Instrução CVM nº 361, ou norma que venha a 
substituí-la, e a alienar o excesso de participação no prazo de 3 meses contados da data de comunicação 
da desistência à Companhia. A desistência deverá ser comunicada pelo Acionista Relevante ao Diretor 
de Relações com Investidores, quem por sua vez deverá comunicar o mercado promovendo a divulgação 
de fato relevante. Parágrafo 10º A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante poderá 
ser dispensada mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral especialmente 
convocada para este fim, observadas as seguintes regras: (a) a Assembleia Geral, se instalada na primeira 
convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) 
do total de Ações em Circulação e, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença 
de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação; (b) a dispensa de efetivação 
da OPA por Atingimento de Participação Relevante será considerada aprovada com o voto da maioria 
absoluta dos votos dos acionistas presentes naquela Assembleia Geral, seja em primeira ou segunda 
convocação; e (c) não serão computadas as ações detidas pelo Novo Acionista Relevante para fins dos 
quóruns de instalação e de deliberação. Parágrafo 11º Se OPA por Atingimento de Participação Relevante 
não estiver legalmente sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá publicar o edital da 
OPA por Atingimento de Participação Relevante no prazo de 10 dias úteis, contado da data de apresen-
tação, pela instituição ou empresa especializada, do laudo de avaliação. Parágrafo 12º Se OPA por 
Atingimento de Participação Relevante estiver legalmente sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista 
Relevante deverá solicitar o registro no prazo de 10 dias úteis, contato da data de apresentação, pela 
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Eletromidia S.A. 
CNPJ/MF nº 09.347.516/0001-81 – NIRE 35.300.458.893

Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 29/04/2022
I. Data, Hora e Local: Aos 29/04/2022, às 16 horas, na sede social da “Companhia” ou “Eletromidia”, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, “parte”, Itaim Bibi, São Paulo-SP. II. Convocação: Edital 
de Convocação publicado no jornal “A Gazeta de São Paulo” em suas edições de 30/03/2022, 31/03/2022 
e 01/04/2022, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 
III. Publicações Legais: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes elaborado pela Ernst & Young Auditores 
Independentes S.S., relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, foram publicados no jornal 
“A Gazeta de São Paulo”, bem como arquivados na sede social da Companhia e disponibilizados nos 
websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”). IV. Quórum: Presentes acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
representativas de (i) 82,50% do capital social da Companhia em AGO; e (ii) 82,50% do capital social da 
Companhia em AGE, conforme registros constantes do livro de presença de acionistas e informações 
constantes dos mapas analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma 
do artigo 21-W, incisos I e II, da Instrução CVM nº 481/2009. V. Presença Legal: Presentes o Sr. Lazaro 
Angelim Serruya, representante legal da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., o Sr. Ricardo de 
Almeida Winandy, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, em atendimento ao 
disposto no § 1º do artigo 134 da Lei das S.A. VI. Mesa: Sr. Rodrigo Brandão Feitosa – Presidente; Sra. 
Flávia Bassi – Secretária. VII. Ordem do Dia: Deliberar sobre: Em AGE: (1) deliberar sobre a alteração 
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir o valor do capital social con-
signado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17/02/2022; e (2) deli-
berar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir a alteração prevista no item 
acima. Em AGO: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da 
administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (2) deliberar acerca da independência dos candi-
datos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; (3) 
eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) fixar a remuneração global dos 
administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em 
que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a 
ser encerrado em 31/12/2022. VIII. Deliberações: Em AGE: (1) Foi aprovada, maioria dos votos proferi-
dos, da proposta a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia refletir o aumento de capital 
social ajustado da Companhia realizado em decorrência do exercício do Plano de Opção de Ações da 
Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/02/2022, o 
qual foi aumentado de R$ 212.801.634,65, representado por 139.144.748 ações ordinárias, todas escri-
turais nominativas e sem valor nominal, para R$ 218.062.196,00 divido em 139.983.753 ações ordinárias, 
todas escriturais nominativas e sem valor nominal. Em decorrência da referida deliberação, foi aprovada 
a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte nova redação: 
“Artigo 5. – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 218.062.196,00 
representado por 139.983.753 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” (2) Foram aprovadas, 
maioria dos votos proferidos, a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir 
a alteração prevista no item acima, cuja íntegra constitui o Anexo III à presente ata. Em AGO: (1) Foram 
aprovadas, maioria dos votos proferidos com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, 
as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; (2) Foi aprovado, maioria dos votos proferidos, o enquadramento dos Srs. 
Paulo Racy Badra e Luiz Felipe Costa Romero de Barros como candidatos a membros independentes 
do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 17 do Regulamento do Novo Mercado 
da B3, conforme indicado na proposta da administração; (3) Foi aprovada, maioria dos votos proferidos, 
a reeleição dos membros indicados abaixo para compor o Conselho de Administração, proposto pelos 
acionistas controladores na assembleia, todos com prazo de mandato unificado estabelecido no Estatuto 
Social da Companhia, a saber: • Rodrigo Brandão Feitosa; • Débora Mayor Vizeu; • Fabio Isay Saad; • 
Tiago Branco Waiselfis; • Luiz Felipe Costa Romero de Barros; • Paulo Racy Badra; e • Eduardo Azevedo 
Marques de Alvarenga. Registra-se que os conselheiros ora reeleitos informaram à Companhia que 
preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução 
CVM nº 367, de 29/05/2002. (4) Foi aprovada, maioria dos votos proferidos, a fixação da remuneração 
global dos administradores a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os 
acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encer-
rado em 31/12/2022, no valor total de até R$ 27.000.000,00. (5) Tendo em vista o pedido de instalação 
de Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de no mínimo 2% do total do capital 
social da Companhia, nos termos da Resolução CVM nº 70/22, foi aprovada pelos acionistas: (i) em 
eleição em separado, pelos acionistas minoritários, a eleição de Romulo Carvalho Caputo, RG nº 
11.143.058-3 IFP/RJ e CPF/ME nº 080.430.257-03, como membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo 
como suplente, André Gustavo Macedo Simões, RG nº 020.205.602-4 DETRAN/RJ e CPF/ME nº 
099.596.857-80, indicados pelos acionistas Paulo Badra, Paulo Racy Badra, Ricardo Otero, Lucio Sch-
neider, Eduardo Alvarenga, Rodrigo Cadena, Gilberto Zurita, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga e 
Laura Bueno; e (ii) em eleição geral, a eleição de (a) Lucas Salles Ehlers, RG nº 35.519.680-3 SSP/SP, 
e CPF/ME nº 146.229.667-00, como membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo como suplente Júlia 
Martins Clark, RG nº 13.105.612-9 DETRAN/RJ e CPF/ME nº 119.119.387-03; e (b) Luiz Guilherme 
de Andrade Aubry, RG nº 21.448.572-4 DETRAN/RJ e CPF/ME nº 129.593.177-00, como membro 
efetivo do Conselho Fiscal, tendo como suplente Lee Bozzola Borges, RG nº 39.821.504-2 SSP/SP e 
CPF/ME nº 126.814.427-45. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos terão um prazo de mandato que 
se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia 
deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. 
O acionista Guilherme Nunes e os acionistas Paulo Badra, Paulo Racy Badra, Ricardo Otero, Lucio 
Schneider, Rodrigo Cadena, Gilberto Zurita, Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga e Laura Bueno 
apresentaram manifestação acerca da eleição em separado, cuja íntegra constitui o Anexo IV à presente 
ata. Os acionistas que indicaram membros ao Conselho Fiscal informaram à Mesa que os respectivos 
conselheiros fiscais indicados: (i) possuem a qualificação necessária e cumprem os requisitos estabele-
cidos nos artigos 162 e 147 da Lei das S.A. para o exercício do cargo, e (ii) que estão em condições de 
firmar termo de posse contendo as declarações quanto ao cumprimento de tais requisitos e de assumir 
a responsabilidade pelo cargo nos termos da lei. Foi aprovada, em seguida, por maioria dos votos profe-
ridos, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, fixada em 10% da remuneração atribuída, em 
média, a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, 
além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da 
função, nos termos do parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. IX. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Nos termos do artigo 21-V, §§ 1º e 2º 
da ICVM 481, foram considerados presentes à assembleia e signatários da ata os acionistas cujos 
boletins de voto a distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram 
a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância “Ten Meetings”. Os Mapas Finais de 
Votação Sintéticos e a Lista de Acionistas Presentes constam do Anexos I e II a esta ata. A gravação das 
Assembleias e os votos manifestados por meio de boletins de voto a distância foram arquivados na 
Companhia. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretária: Flávia Bassi. Flávia Bassi – Secre-
tária.Anexo III. Estatuto Social Consolidado da Companhia: Eletromidia S.A. Capítulo I – Denomina-
ção, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Eletromidia S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, 
que se rege pelo presente estatuto social (“Estatuto”) e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis. 
Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e 
membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado 
(“Regulamento do Novo Mercado”). Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a exploração das ativi-
dades de (a) importação, exportação, comercialização e distribuição de painéis eletrônicos para divulga-
ção informatizada e publicidade de dados de interesse público ou particular, equipamentos de informática; 
peças, acessórios e demais produtos relacionados com mídia eletrônica; bem como a reparação, manu-
tenção e instalação dos referidos bens e produtos; (b) locação de bens móveis e espaços para a coloca-
ção de produtos eletrônicos, principalmente painéis estáticos e eletrônicos, para divulgação informatizada 
de publicidade e dados de interesse público ou particular; (c) locação de horário e veiculação de mensa-
gens e dados de interesse público e particular em painéis eletrônicos; (d) prestação de serviços de 
programação de mensagens informatizadas e a inserção de textos, desenhos e outros materiais de 
propaganda e publicidade, em qualquer meio, digital ou estático (exceto em livros, jornais, periódicos e 
nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita); 
(e) realização de checking de suas próprias inserções de publicidade; (f) criação e registro de marca para 
os produtos eletrônicos comercializados e distribuídos pela Companhia, incluindo licença de uso de tais 
marcas para terceiros, (g) a elaboração, execução e desenvolvimento de projetos para veiculação em 
painéis eletrônicos, por administração, empreitada ou sub-empreitada; (h) atividades de compra, venda, 
locação, importação de lâmpadas e outros equipamentos elétricos; (i) assessoria a terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas, nas atividades relativas à gestão empresarial; e (j) a participação no capital social de 
outras sociedades como sócia, quotista ou acionista. Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar 
outros ramos de atividade afins ou complementares ao objeto expresso no Artigo 2º. Artigo 3º. A Com-
panhia tem a sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, 
transferir ou extinguir filiais, agências, departamentos, escritórios, depósitos ou quaisquer outros estabe-
lecimentos em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 4º. A Companhia tem prazo 
indeterminado de duração. Capítulo II– Capital Social E Ações: Parágrafo 1 º O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 218.062.196,00 representado por 139.983.753 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 2 º É vedado à Companhia a emissão de 
ações preferenciais ou partes beneficiárias. Parágrafo 3 º O capital social será representado exclusivamente 
por ações ordinárias e cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. Parágrafo 4 º Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de 
depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) com a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, sem emissão 
de certificados. Parágrafo 5 º O custo de transferência da propriedade das ações poderá ser cobrado 
diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de 
escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM. Artigo 5º. A Companhia fica 
autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do Conselho de Administração e independente 
de reforma estatutária, até o limite de 250.000.000 de ações ordinárias, mediante emissão de novas 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1 º Dentro do limite autorizado neste artigo, 
o Conselho de Administração fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais condições 
para a emissão de ações. Parágrafo 2 º Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o 
Conselho de Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntu-
res conversíveis em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga 
de opção de compra de ações a administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço 
da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou 
no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de 
lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações. Artigo 6º. A emissão de novas ações, debêntures 
conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de 
valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos 
dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos 
termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja concedido 
direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercí-
cio. Artigo 7º. Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela Companhia 
aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham exercido direito de retirada, 
deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação aceita nos termos 
dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial 
contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Capítulo III – Assembleia Geral: 
Seção I – Organização: Artigo 8º. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei 
das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses 
seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia 
assim exigirem. Parágrafo 1 º A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou por qualquer outro membro do Conselho de Administração, em caso de impedimento 
do Presidente do Conselho de Administração, ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo 
Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação 
ser feita, com, no mínimo, 15 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 dias, 
observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de 
procuração, participação e votação a distância em assembleias gerais. Parágrafo 2 º As deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se 
computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado 
o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo 3 º A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos 
da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na 
Lei das S.A. Parágrafo 4 º As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias 
Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de 
sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 10. Assembleia Geral será 
instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, 
instalada e presidida por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do 
Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 Secretários. Artigo 11. 
Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem no mínimo 25% do capital social e, em segunda convo-
cação, com qualquer número. Parágrafo Único. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral 
por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, 
instituição financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condôminos. Seção 
II – Competência: Artigo 12. Sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e regulamentos aplicá-
veis, e por este Estatuto Social, compete à Assembleia Geral: (a) tomar as contas dos administradores, 
bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras; (b) alterar o Estatuto Social da 
Companhia; (c) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação 
do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; (d) eleger e destituir os membros do Conselho 
de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; (e) fixar a remuneração global anual dos 
administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (f) deliberar sobre qualquer 
decisão relacionada à fusão, incorporação, cisão ou outra reorganização societária envolvendo a Com-
panhia ou qualquer sociedade na Companhia; (g) deliberar sobre qualquer decisão relacionada à disso-
lução ou liquidação envolvendo Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia; (h) 
aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos administradores 
e empregados da Companhia ou de suas controladas; (i) aprovar previamente a negociação, pela Com-
panhia, de ações de sua própria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja 
prescrita na regulamentação em vigor; (j) deliberar sobre a dispensa da realização de oferta pública de 
aquisição de ações em caso de saída voluntária do Novo Mercado; (k) suspender o exercício de direitos 
de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar 
o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objetos de suspensão; (l) eleger e destituir o liquidante, bem 
como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; e (m) deliberar sobre qualquer 
matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Parágrafo 1º. Para fins da alínea (j) 
acima: (a) a assembleia geral deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionis-
tas que representem, no mínimo, 2/3 do total das ações em circulação, nos termos do Regulamento do 
Novo Mercado; (b) caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a assembleia geral 
poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titula-
res de ações em circulação; e (c) a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de 
aquisição de ações deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação 
presentes na assembleia geral. Parágrafo 2º A Companhia não concederá financiamentos ou garantias 
para os acionistas, membros de seu Conselho de Administração ou Conselho Fiscal (quando instalado) 
ou seus Diretores. Artigo 13. O presidente da Assembleia Geral não computará qualquer voto proferido 
em violação ao presente Estatuto ou ao acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, sob pena 
de responsabilidade pessoal. Capítulo IV – Conselho de Administração: Seção I – Disposições 
Comuns aos Órgãos da Administração: Artigo 14. A Companhia será administrada pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria, sendo que os cargos de Presidente do Conselho da Administração e de 
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pes-
soa. Artigo 15. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração 
se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da 
maioria dos presentes. Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho 
de Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. 
Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
poderão manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de poderes feita em favor de outro membro do 
respectivo órgão; (ii) voto escrito enviado antecipadamente; e (iii) voto escrito transmitido por fax, correio 
eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem como por sistema de áudio ou videoconfe-
rência ou outros meios semelhantes, desde que permitam a identificação e participação efetiva na reunião, 
de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 16. A remuneração 
global do Conselho de Administração e da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, 
cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição entre os membros da administração. 
Artigo 17. Os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal (quando apli-
cável), efetivos e suplentes, serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de 
posse, lavrado em livro próprio, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no 
Artigo 47 desde Estatuto. Parágrafo Único. A posse dos membros do Conselho de Administração, da 
Diretoria e do Conselho Fiscal (quando aplicável) sujeita-se, ainda, à assinatura de termo de adesão às 
Políticas da Companhia, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Os membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria deverão, imediatamente após a investidura nos respectivos 
cargos, comunicar à B3 a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Com-
panhia de que sejam titulares direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos. Artigo 18. Nos termos 
do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situação de interesse 
pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Direto-
ria de seu impedimento de fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da 
Diretoria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Artigo 19. Dentro dos limites estabelecidos neste 
Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus membros do Conselho de Administração, mem-
bros da Diretoria, membros de comitês de assessoramento e demais empregados que exerçam cargo 
ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de 
eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas 
funções na Companhia. Parágrafo 1 º A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados 
fora do exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos 
praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia; (iv) 
indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das S.A. ou ressarcimento de 
prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II da Lei nº 6.385, de 07/12/1976; e (v) outros excludentes de 
indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário. Parágrafo 2 º Caso seja 
condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em julgado ou da qual não caiba 
mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, 
culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse 
social da Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas 
incorridos com a assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 3 º As condições e as 
limitações da indenização objeto do presente Artigo serão determinadas em contrato de indenidade, cujo 
modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de 
seguro específico para a cobertura de riscos de gestão. Seção II – Conselho de Administração: Sub-
seção I – Composição: Artigo 20. O Conselho de Administração será composto por 7 membros, eleitos 
e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 anos, considerando-se cada ano como 
o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Parágrafo 
1 º Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 ou 20%, o que for maior, deverão ser 
conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a carac-
terização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada 
na assembleia geral que os eleger, sendo também considerado como independente o Conselheiro eleito 
mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das S.A., na hipótese de haver acionista 
controlador (“Conselheiros Independentes”). Parágrafo 2 º Quando, em decorrência do cálculo do per-
centual referido no § 1º deste Artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proce-
der ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo 3 º Findo o mandato, 
os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura 
dos novos membros eleitos. Parágrafo 4 º O membro do Conselho de Administração deverá ter reputação 
ilibada não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem: (i) atuar como administrador, 
conselheiro, consultor, advogado, auditor, executivo, empregado ou prestador de serviços em sociedades 
que se envolvam em atividades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver 
ou representar interesse conflitante com a Companhia. O membro do Conselho de Administração não 
poderá exercer direito de voto caso se configurem, supervenientemente à eleição, os mesmos fatores de 
impedimento, sem prejuízo do disposto no § 5º deste Artigo. Parágrafo 5 º O membro do Conselho de 
Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Adminis-
tração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os interes-
ses da Companhia. Parágrafo 6 º No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administra-
ção, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes. Artigo 21. O Conselho de Adminis-
tração terá 1 Presidente, que será eleito pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do 
Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que 
ocorrer renúncia ou vacância naquele cargo. Subseção II – Reuniões: Artigo 22. O Conselho de Admi-
nistração reunir-se-á sempre que convocado por seu Presidente ou por deliberação da maioria de seus 
membros, por convocação realizada na forma do § 1º deste Artigo. O Conselho de Administração pode 
deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na ordem do dia. Parágrafo 1 
º As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio ele-
trônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração, a cada membro do Conselho de 
Administração, com pelo menos 5 dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do 
dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Qualquer Conselheiro poderá, mediante 
solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos 
na ordem do dia. Parágrafo 2 º O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do 
Conselho de Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas 
no parágrafo 6º abaixo. Parágrafo 3 º Cada Conselheiro terá direito a 1 voto nas deliberações do Conse-
lho de Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por 
maioria de seus membros presentes na reunião. Parágrafo 4 º Nas deliberações do Conselho de Admi-
nistração, será atribuído ao Presidente do órgão o voto de qualidade, no caso de empate na votação. 
Parágrafo 5 º O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em 
consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionis-
tas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da 
Lei das S.A. Parágrafo 6 º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as funções 
do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente. 
Parágrafo 7 º Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Conselho de Administração se 
reunirá em até 60 dias a partir da data de vacância para a nomeação do novo Presidente do Conselho 
de Administração. Parágrafo 8 º No caso de ausência ou impedimento temporário de membro do Conse-
lho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas 
reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu 
próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido. Parágrafo 9 º Todas 
as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração. Subseção III – Competência: Artigo 23. Sem prejuízo de outras atribui-
ções previstas em lei e regulamentos aplicáveis, e por este Estatuto Social, compete ao Conselho de 
Administração da Companhia: (a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; (b) aprovar e rever 
o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual da Companhia, bem 
como quaisquer alterações a estes documentos; (c) aprovar o código de conduta da Companhia e as 
políticas corporativas relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; 
(ii) gerenciamento de riscos; (iii) transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de 
interesses; (iv) remuneração de administradores; e (v) indicação de administradores; (d) eleger e destituir 
os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração, dentro do limite global da remuneração da 
administração aprovado pela Assembleia Geral; (e) fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer 
tempo os livros e papéis da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de 
celebração e de quaisquer outros atos; (f) escolher e substituir os auditores independentes, bem como 
convocá-los para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria; (g) 
apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Com-
panhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; (h) submeter à AGO proposta de destinação 
do lucro líquido do exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em 
períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes 
desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares 
à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; 
(i) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.; (j) 
aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou coligadas da 
Companhia envolvendo matéria(s) elencada(s) neste Artigo 23; (k) autorizar a emissão de ações da 
Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo 
de integralização e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência 
ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debên-
tures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou 
mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em 
lei; (l) dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no § 2º do Artigo 6º deste Estatuto Social, 
(i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis em ações; (ii) de acordo 
com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos 
administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços da Companhia ou de suas 
controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções 
de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com 
ou sem bonificação em ações; (m) deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia 
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dis-
positivos legais pertinentes; (n) deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela 
Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre 
(i) a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, (ii) a época e as condições para 
pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de 
subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures; (o) aprovar a contratação de obrigações 
de qualquer natureza (com exceção de empréstimos, financiamentos e linhas de crédito, para os quais 
deverá ser observado o disposto no item “p” abaixo), bem como a celebração de qualquer contrato, cujo 
valor seja superior a R$ 1.500.000,00 (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma 
natureza e realizados num mesmo exercício social), exceto em relação a contratos celebrados com 
clientes; (p) aprovar qualquer endividamento financeiro, emissão de debêntures e outros valores mobi-
liários representativos de dívidas em valor superior a R$ 5.000.000,00; (q) aprovar a realização de 
qualquer despesa ou investimento pela Companhia, ou o desenvolvimento de novos projetos pela Com-
panhia, cujo valor (considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e reali-
zados num mesmo exercício social) seja superior a R$ 1.500.000,00 por operação; (r) aprovar a consti-
tuição de ônus e outorga de garantias relativas a obrigações da Companhia e/ou de Investidas, cujo valor 
(considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo 
exercício social) seja superior a R$ 1.500.000,00; (s) aprovar a venda, aquisição, transferência, oneração, 
ou outra forma de alienação, pela Companhia, de ativos imobilizados, incluindo a constituição de quaisquer 
ônus sobre tais ativos imobilizados, cujo valor de mercado represente, individualmente ou um conjunto 
de atos de mesma natureza realizados num mesmo exercício social, quantia seja superior a 
R$ 1.500.000,00; (t) aprovar a constituição de sociedade, aquisição, alienação ou oneração pela Com-
panhia de participação no capital social de outras sociedades, associações e/ou joint ventures, cujo valor 
(considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e realizados num mesmo 
exercício social) seja superior a R$ 1.500.000,00 por operação; (u) aprovar a contratação da instituição 
prestadora dos serviços de escrituração de ações; (v) elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre 
qualquer oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da 
Companhia, em até 15 dias da publicação do edital da OPA, contendo a manifestação, ao menos: (i) sobre 
a conveniência e a oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de seus 
acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto 
aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de alterna-
tivas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (w) aprovar seu próprio regimento interno e o regimento 
interno da Diretoria e de todos os Comitês; (x) designar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário 
e dos demais Comitês que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração; (y) estruturar um 
processo e avaliação do Conselho de Administração, de seus Comitês e da Diretoria; e (z) ajuizar qualquer 
processo contra qualquer Autoridade Governamental que não tenha como fundamento tese amplamente 
reconhecida na jurisprudência aplicável. Capítulo V – Diretoria e Comitês de Assessoramento: Seção 
I – Diretoria: Subseção I – Composição: Artigo 24. A Diretoria é o órgão de representação e direção 
executiva da Companhia, cabendo-lhe, dentro da orientação traçada pelo Conselho de Administração, a 
condução dos negócios sociais, podendo e devendo praticar os atos necessários a tal fim. Artigo 25. A 
Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, 
será composta de no mínimo 2 e no máximo 6 membros, sendo 1 Diretor Presidente, 1 Diretor de Rela-
ções com Investidores, 1 Diretor Financeiro e os demais, se eleitos, terão suas atribuições designadas 
pelo Conselho de Administração. Os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores 
são de preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores poderão acu-
mular cargos. Subseção II – Eleição e Destituição: Artigo 26. Os membros da Diretoria serão eleitos 
pelo Conselho de Administração da Companhia com prazo de mandato unificado de 2 anos, considerando-
-se cada ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reelei-
ção e destituição. Artigo 27. Os membros da Diretoria devem assumir seus cargos dentro de 30 dias a 
contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, 
permanecendo em seus cargos até a investidura de novos Diretores eleitos. Subseção III – Reuniões: 
Artigo 28. Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no respectivo livro de atas das Reuniões da Dire-
toria, que serão assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 29. A Diretoria reunir-se-á sempre que 
necessário. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente, salvo acordo diverso entre os Diretores. 
Artigo 30. As reuniões serão convocadas por qualquer Diretor. Para que possam se instalar e validamente 
deliberar, é necessária a presença de todos os Diretores que estiverem no exercício de seus cargos. 
Subseção IV – Competência: Artigo 31. Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir este Estatuto, 
as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, e a prática, dentro das suas 
atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu 
curso normal, observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração, o regimento 
interno da Diretoria e a as competências dos demais órgãos societários. Artigo 32. Compete à Diretoria, 
como órgão colegiado, ademais de implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho 
de Administração: (a) administrar os negócios sociais em geral e praticar, para tanto, todos os atos 
necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto 
atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração; (b) realizar todas as 
operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu 
cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, 
incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, 
fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar 
bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e 
avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de credito, 
observadas as restrições legais e as disposições estabelecidas neste Estatuto Social; (c) preparar as 
demonstrações financeiras anuais e trimestrais, para submissão ao Conselho de Administração, bem 
como, se for o caso, demonstrações ou balancetes emitidos em menor periodicidade; (d) aprovar e 
submeter, anualmente, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, 
acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros 
apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; 
(e) propor ao Conselho de Administração o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios 
e o plano plurianual; (f) deliberar sobre a abertura e o fechamento de filiais; e (g) decidir sobre qualquer 
assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. 

Parágrafo 1 º Compete ao Diretor Presidente: (i) coordenar as atividades relacionadas com o planejamento 
geral da Companhia; (ii) presidir as reuniões da Diretoria; (iii) exercer a supervisão geral das competências 
e atribuições da Diretoria; (iv) manter os acionistas informados sobre as atividades da Companhia e o 
andamento de suas operações; e (v) exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho 
de Administração. Parágrafo 2 º Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações 
aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores 
mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com 
a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) repre-
sentar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde 
forem negociados os valores mobiliários da Companhia; (iii) desempenhar as outras atribuições que lhe 
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente; (iv) representar isoladamente a 
Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais 
(incluindo CVM, Banco Central do Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Compa-
nhia, entidades administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe prestar informações 
aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem negociados os valores 
mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com 
a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; (v) repre-
sentar a Companhia isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde 
forem negociados os valores mobiliários da Companhia. Parágrafo 3 º Compete ao Diretor Financeiro: (i) 
coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área financeira, jurídica e administrativa da Companhia; 
(ii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento; (iii) dirigir e orientar as atividades de tesouraria da Com-
panhia, incluindo a captação e administração de recursos; (iv) estabelecer e supervisionar o relacionamento 
da Companhia com instituições financeiras nacionais e estrangeiras, autoridades administrativas de 
controle do sistema financeiro e do mercado de valores mobiliários, autoridades fiscais, autoridades 
aduaneiras e autoridades previdenciárias; (v) planejar a elaboração do orçamento consolidado, do plano 
de negócios e orçamento plurianual da Companhia; (vi) supervisionar e administrar as áreas ou funções 
de controles e projeções financeiras, de gerenciamento de riscos, consolidando e reportando os resulta-
dos da Companhia e de suas subsidiárias; e (vii) desempenhar as outras atribuições que lhe forem, de 
tempos em tempos, determinadas pelo Diretor- residente. Parágrafo 4 º Competem aos Diretores sem 
designação específica auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro na coordenação, administração, 
direção e supervisão dos negócios da Companhia, de acordo com as atribuições que lhe forem, de 
tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração. Subseção V – Representação: 
Artigo 33. Observadas as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração, o regimento 
interno da Diretoria e a as competências dos demais órgãos societários, a Companhia será sempre 
representada, em todos os atos, (i) por 2 Diretores em conjunto; ou (ii) por 1 Diretor em conjunto com 1 
procurador especialmente nomeado para tanto, de acordo com o parágrafo 1º abaixo; ou (iii) pela assi-
natura de 2 procuradores em conjunto, desde que investidos de especiais e expressos poderes; ou (iv) 
por 1 procurador agindo isoladamente sempre que o ato a ser praticado for relativo aos poderes ad 
judicia. Parágrafo 1 º Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura de 2 Diretores, agindo em 
conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro da Companhia, 
mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações ad 
judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou 
particular. Parágrafo 2 º Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa 
ou passivamente, a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou autoridades federais, 
estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais. Parágrafo 
3 º São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de quais-
quer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a operações ou 
negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças, avais, endossos e 
qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente aprovados pelo Conselho de 
Administração em reunião e nos casos de prestação, pela Companhia, de avais, abonos e fianças para 
empresas controladas ou coligadas, em qualquer estabelecimento bancário, creditício ou instituição 
financeira, departamento de crédito rural, de crédito comercial, de contratos de câmbio, e outras operações 
aqui não especificadas, sendo a Companhia, nestes atos, representada por no mínimo 2 Diretores, ou 
por um diretor e um procurador com poderes específicos para a prática do ato. Seção II – Comitês de 
Assessoramento: Artigo 34. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, 
poderá criar comitês de assessoramento ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que serão 
compostos por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas 
ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia ou aos seus afiliados. Caberá ao Conselho de Adminis-
tração a aprovação do regimento interno dos comitês ou grupos de trabalho eventualmente criados, bem 
como a eleição de seus membros. Capítulo VI – Conselho Fiscal: Artigo 35. O Conselho Fiscal da 
Companhia é órgão de funcionamento não permanente e poderá ser instalado por deliberação da Assem-
bleia Geral, ou a pedido de acionistas representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regula-
mentos da CVM. Artigo 36. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e, no 
máximo, 5 membros e suplentes em igual número (acionistas ou não) todos eles qualificados em confor-
midade com as disposições legais aplicáveis. Parágrafo 1 º Os membros do Conselho Fiscal terão o 
mandato até a primeira AGO que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. Parágrafo 2 º Os 
membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação. Seus 
prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira AGO realizada após a sua eleição, 
podendo ser destituídos e reeleitos. Parágrafo 3 º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, 
em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Parágrafo 4 º Ocorrendo a vacância do cargo 
de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Artigo 37. Quando instalado, o 
Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam 
cometidas por lei. Parágrafo 1 º As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por 
sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus membros. Independentemente 
de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a 
totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 2 º As deliberações do Conselho Fiscal deverão 
ser aprovadas por maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente 
a maioria dos seus membros. Parágrafo 3 º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas 
lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros 
presentes. Artigo 38. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral 
que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo VII – Exercício Social, 
Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros: Artigo 39. O exercício social inicia-se em 1º de 
janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elabo-
radas as demonstrações financeiras previstas em lei. Parágrafo 1. Além das demonstrações financeiras 
ao fim de cada exercício social, a Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com 
observância dos preceitos legais pertinentes. Parágrafo 2. Juntamente com as demonstrações financeiras 
do exercício, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à AGO proposta sobre a destina-
ção a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. Parágrafo 
3. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos 
acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social. Artigo 40. Após realizadas as 
deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: (a) 5% 
do lucro líquido do exercício social serão alocados para a reserva legal, que não excederá a 20% do 
capital social, sendo que no exercício social em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes 
das reservas de capital exceder a 100% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do 
lucro líquido do exercício para a reserva legal; (b) uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos 
da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 
195 da Lei das S.A.; (c) a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para inves-
timentos poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório e destinada para a reserva de 
incentivos fiscais; (d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do 
item (f) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, 
observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; (e) uma parcela não superior à diferença entre (a) 
75% do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no Artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, 
eventual destinação de parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (b) a 
reserva indicada no item (c) acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e 
capital de giro, que terá por fim custear investimentos para crescimento e expansão e financiar o capital 
de giro da companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 
100% do capital social da Companhia; e (f) o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como 
dividendos, assegurada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 
25% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo Artigo 202 da Lei das S.A. Parágrafo 1 º O 
dividendo previsto na alínea (f) do caput deste Artigo não será obrigatório no exercício social em que a 
Diretoria informar à Assembleia Geral não ser ele compatível com a situação financeira da Companhia. 
O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação dentro de 5 dias da 
realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar na CVM um relatório fundamentado, 
justificando a informação transmitida à Assembleia. Parágrafo 2 º Lucros retidos nos termos do § 1º deste 
Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subse-
quentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira da Companhia o permitir. 
Artigo 41. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: (a) distribuir dividendos 
com base em lucros apurados nos balanços semestrais; (b) levantar balanços relativos a períodos infe-
riores a um semestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de 
dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital 
de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.; (c) distribuir dividendos intermediários, a conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e credi-
tar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão 
imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para 
todos os efeitos legais. Artigo 42. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de 
lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável, 
sem prejuízo do disposto no Artigo 6º, parágrafo 2º deste Estatuto Social. Artigo 43. Os dividendos não 
recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos 
à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo VIII – Alienação do Controle 
Acionário e OPA por Atingimento de Participação Relevante: Seção I – Alienação do Controle 
Acionário: Artigo 44. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que 
o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as 
ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os 
prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de 
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Seção II – OPA por Atingimento 
de Participação Relevante: Artigo 45. Qualquer acionista ou Grupo de Acionistas que atingir, de forma 
direta ou indireta, a titularidade de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza 
Societária, igual ou superior a 20% do capital social (“Participação Relevante”), tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de diversas operações (“Novo Acionista Relevante”), deverá efetivar uma 
oferta pública de aquisição da totalidade das ações e valores mobiliários conversíveis por ações de 
titularidade dos demais acionistas da Companhia, nos termos deste artigo (“OPA por Atingimento de 
Participação Relevante”). Parágrafo 1º A OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) 
dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na 
B3; (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no § 2º deste Artigo e liquidada à vista, 
em moeda corrente nacional; e (iv) instruída com o laudo de avaliação da Companhia, de que trata o § 
4º deste Artigo. Parágrafo 2º O preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participa-
ção Relevante (“Preço da OPA”) não poderá ser inferior ao maior valor determinado entre: (i) 100% do 
valor econômico apurado em laudo de avaliação (avaliador escolhido pelo Conselho de Administração); 
120% do preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital mediante distribuição pública nos 
últimos 24 meses, atualizado pelo IPCA; (iii) 120% da cotação média das ações nos últimos 90 dias; e 
(iv) 120% do maior valor pago, a qualquer tempo, pela Pessoa Relevante em qualquer tipo de negociação, 
em qualquer um dos casos sujeito a ajustes decorrentes de distribuição de dividendos pela Companhia, 
reorganizações societárias envolvendo a Companhia, grupamentos e desdobramentos de ações da 
Companhia e quaisquer outras operações que afetem o capital social da Companhia. Parágrafo 3º Sem 
prejuízo do cumprimento das obrigações previstas na regulamentação aplicável, imediatamente após 
adquirir ou tornar-se titular de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Socie-
tária, em quantidade igual ou superior a 20% do capital social, o Novo Acionista Relevante deverá 
encaminhar uma comunicação ao Diretor de Relações com Investidores, contendo: (a) as informações 
previstas no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, conforme alterada e nos itens “i” até “m” 
do inciso I do Anexo II à Instrução CVM nº 361, de 05/03/2002, conforme alterada; (b) informação sobre 
quaisquer Outros Direitos de Natureza Societária que possua; (c) a informação sobre a obrigação de 
efetivar a OPA por Atingimento de Participação Relevante; (d) a informação do maior preço pago pelo 
Novo Acionista Relevante nos 12 meses que antecederem o atingimento da Participação Relevante, 
ajustado por eventos societários ocorridos após a data da transação, tais como a distribuição de dividen-
dos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles rela-
cionados a operações de reorganização societária, acompanhada de demonstração justificada desse 
preço; e (e) a informação do preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação 
Relevante que o Novo Acionista Relevante se propõe a pagar, observado o § 2º deste Artigo (“Preço 
Proposto”). Parágrafo 4º O Valor Justo de Mercado será apurado em laudo de avaliação elaborado por 
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de 
decisão com independência em relação ao Novo Acionista Relevante, devendo o laudo também satisfa-
zer os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das S.A. e conter a responsabilidade prevista no 
parágrafo 6º do mesmo artigo da lei. Parágrafo 5º A escolha da instituição ou empresa especializada 
responsável pela determinação do Valor Justo de Mercado da Companhia é de competência privativa do 
Conselho de Administração. Parágrafo 6º Os custos de elaboração do laudo de avaliação exigido deverão 
ser assumidos integralmente pelo ofertante. Parágrafo 7º O laudo de avaliação deverá ser encaminhado 
pela instituição ou empresa especializada responsável ao Diretor de Relações com Investidores, para 
que este o divulgue imediatamente ao mercado, por meio do sistema eletrônico disponível na página da 
CVM na rede mundial de computadores. Parágrafo 8º Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% das 
ações de emissão da Companhia, excetuadas deste cômputo as ações de titularidade do Novo Acionista 
Relevante, poderão requerer aos administradores da Companhia que convoquem Assembleia Especial 
para deliberar sobre a realização de nova avaliação da Companhia para fins de revisão do Preço da OPA. 
O novo laudo deverá ser preparado nos mesmos moldes do laudo de avaliação previsto no § 4º deste 
Artigo, de acordo com os procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei das S.A. e com observância ao 
disposto na regulamentação aplicável da CVM e nos termos deste Capítulo e divulgado nos termos do 
§ 6º deste Artigo. Na Assembleia Especial poderão votar todos os titulares de ações da Companhia, com 
exceção do Novo Acionista Relevante. Parágrafo 9º Caso o laudo de avaliação venha a apurar um Preço 
da OPA superior ao Preço Proposto, o Novo Acionista Relevante poderá dela desistir, no prazo de 10 dias 
úteis, contados da data de divulgação do laudo de avaliação, obrigando-se, neste caso, a observar, no 
que couber, o procedimento previsto no artigo 28 da Instrução CVM nº 361, ou norma que venha a 
substituí-la, e a alienar o excesso de participação no prazo de 3 meses contados da data de comunicação 
da desistência à Companhia. A desistência deverá ser comunicada pelo Acionista Relevante ao Diretor 
de Relações com Investidores, quem por sua vez deverá comunicar o mercado promovendo a divulgação 
de fato relevante. Parágrafo 10º A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante poderá 
ser dispensada mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral especialmente 
convocada para este fim, observadas as seguintes regras: (a) a Assembleia Geral, se instalada na primeira 
convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) 
do total de Ações em Circulação e, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença 
de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação; (b) a dispensa de efetivação 
da OPA por Atingimento de Participação Relevante será considerada aprovada com o voto da maioria 
absoluta dos votos dos acionistas presentes naquela Assembleia Geral, seja em primeira ou segunda 
convocação; e (c) não serão computadas as ações detidas pelo Novo Acionista Relevante para fins dos 
quóruns de instalação e de deliberação. Parágrafo 11º Se OPA por Atingimento de Participação Relevante 
não estiver legalmente sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá publicar o edital da 
OPA por Atingimento de Participação Relevante no prazo de 10 dias úteis, contado da data de apresen-
tação, pela instituição ou empresa especializada, do laudo de avaliação. Parágrafo 12º Se OPA por 
Atingimento de Participação Relevante estiver legalmente sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista 
Relevante deverá solicitar o registro no prazo de 10 dias úteis, contato da data de apresentação, pela 
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instituição ou empresa especializada, do laudo de avaliação, e estará obrigado a atender às eventuais 
solicitações ou às exigências da CVM relativas à OPA por Atingimento de Participação Relevante, dentro 
dos prazos prescritos na regulamentação aplicável. A publicação do edital da OPA por Atingimento de 
Participação Relevante deverá ocorrer no prazo de 5 dias úteis, contado da data de registro da OPA pela 
CVM. Parágrafo 13º Na hipótese de o Novo Acionista Relevante não cumprir com as obrigações impostas 
por este artigo, o Conselho de Administração da Companhia convocará AGE, na qual o Novo Acionista 
Relevante não poderá votar, para deliberar a suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista 
Relevante que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 
120 da Lei das S.A. Parágrafo 14º A exigência da OPA por Atingimento de Participação Relevante não 
se aplica ao acionista ou Grupo de Acionistas que atinja a Participação Relevante: (a) por meio de oferta 
pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, desde que tenha sido pago 
preço no mínimo equivalente ao Preço da OPA; (b) de forma involuntária, como resultado de resgate ou 
cancelamento de ações; (c) por subscrição de ações realizada em oferta primária, em razão de o montante 
não ter sido integralmente subscrito por quem tinha direito de preferência ou que não tenha contado com 
número suficiente de interessados na respectiva distribuição pública; (d) em decorrência de operação de 
fusão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a Companhia; ou (e) em decorrência de: (i) 
adiantamento de legítima, doação ou sucessão hereditária, desde que para descendente ou cônjuge de 
acionista ou Grupo de Acionistas detentor de Participação Relevante; ou (ii) transferência para trust ou 
entidade fiduciária similar, tendo por beneficiário o próprio acionista ou Grupo de Acionistas detentor de 
participação Acionaria Relevante, seus descendentes ou seu cônjuge. Parágrafo 15º A efetivação da OPA 
por Participação Relevante não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o 
caso, a própria Companhia, formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 
Parágrafo 16º Para fins deste Artigo, os seguintes termos iniciados em letras maiúsculas terão os seguin-
tes significados: “Acionista Controlador” significa o acionista ou o Grupo de Acionistas composto por um 
grupo de pessoas (i) vinculadas por acordo de acionistas, (ii) sob controle comum ou (iii) entre as quais 
haja relação de controle, e que exerça o Poder de Controle da Companhia; “Ações em Circulação” signi-
fica as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações em tesouraria, as ações detidas pelo 
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas e por Administradores da Companhia; “Administra-
dores” significa, quando no singular, os diretores e membros do conselho de administração da Companhia 
referidos individualmente ou, quando no plural, os diretores e membros do conselho de administração da 
Companhia referidos conjuntamente; “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas 
por contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja 
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre 
as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; (iv) agindo em conjunto; ou (v) que atuem 

representando um interesse comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um 
interesse comum: (v) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou 
superior a 15% do capital social da outra pessoa; e (vi) duas pessoas que tenham um terceiro investidor 
em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 15% 
do capital de cada uma das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, 
fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de 
direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no 
exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre 
tais entidades forem: (vii) administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relaciona-
das a uma mesma pessoa jurídica; ou (viii) tenham em comum a maioria de seus administradores, sendo 
certo que no caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão considerados 
como integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o exercício de votos em Assem-
bleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade do administrador, em 
caráter discricionário; “Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre 
as ações de emissão da Companhia; (ii) quaisquer opções ou direitos de compra, subscrição ou permuta, 
a qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia; (iii) quaisquer 
derivativos referenciados em ações de emissão da Companhia que prevejam a possibilidade de liquida-
ção não exclusivamente financeira; ou (iv) quaisquer outros direitos que assegurem, de forma permanente 
ou temporária, direitos políticos ou patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia; 
“Poder de Controle” e seus termos correlatos significa o poder efetivamente utilizado por acionista de 
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou 
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida; e “Valor Justo de 
Mercado” significa o maior dentre os valores das ações da Companhia que vierem a ser determinados 
pela instituição ou empresa especializada escolhida para elaboração do laudo de avaliação, mediante a 
utilização dos critérios de (i) fluxo de caixa descontado (abordagem de renda) e (ii) patrimônio líquido a 
mercado (abordagem de ativo), com o ajuste do valor contábil (saldo líquido) das contas patrimoniais aos 
valores justos de mercado dos ativos e passivos. Capítulo IX – Liquidação: Artigo 46. A Companhia se 
dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer 
o modo de liquidação e eleger o liquidante, e o Conselho Fiscal, quando instalado, que deverá funcionar 
no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração. Capítulo X – Legislação Aplicável 
e Arbitragem: Artigo 47. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, 
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de 
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do 
conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das S.A., 
no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco 

Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao 
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo 
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado. Capítulo XI 
– Disposições Finais e Transitórias: Artigo 48. As disposições contidas nos Artigos 14, 17 (Parágrafo 
Único), 19, 32 (Parágrafo 2º) e 47 deste Estatuto Social referentes ao Regulamento do Novo Mercado , 
bem como as demais regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto 
Social (incluindo, inter alia, a vedação de os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de 
Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não possam ser acumulados pela mesma pessoa), 
somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de 
ações de emissão da Companhia. Artigo 49. O disposto na Seção II do Capítulo VIII deste Estatuto Social 
não se aplica ao acionista titular de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza 
Societária em 03/12/2020, bem como a: (i) seus descendentes e cônjuge que adquirirem as respectivas 
ações em decorrência de adiantamento de legítima, doação ou sucessão hereditária; ou (b) trusts ou 
entidades fiduciárias similares, tendo por beneficiário o próprio acionista ou Grupo de Acionistas, seus 
descendentes ou seu cônjuge. Artigo 50. O Conselho de Administração poderá ser composto por, no 
mínimo, 5 membros, dispensada a eleição de conselheiros independentes, enquanto a Companhia não 
obtiver o registro de companhia aberta na CVM, na qualidade de emissor de valores mobiliários “Cate-
goria A”. Artigo 51. Deverão ser observadas pelos acionistas, pelos administradores, pelos membros do 
Conselho Fiscal e pela Companhia, as disposições de acordo(s) de acionistas da Companhia arquivado(s) 
em sua sede, sendo lhes expressamente vedado praticar qualquer ato em desconformidade ou acatar 
ou registrar qualquer declaração de voto de qualquer acionista signatário ou administrador vinculado ao(s) 
acordo(s) de acionistas arquivado(s) na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido 
ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à 
transferência de ações e/ou direitos de subscrição de ações ou outros valores mobiliários em descum-
primento ao previsto em referido(s) acordo(s) de acionistas. Artigo 52. As disposições contidas no 
parágrafo único do Artigo 1, no inciso (j) do Artigo 12, no parágrafo único do Artigo 17, no parágrafo 1º 
do Artigo 20, no Artigo 44 e no Artigo 45, somente terão eficácia a partir da data de entrada em vigor do 
Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3. Artigo 53. Os 
acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da Companhia que, dentre outras disposições, 
estabeleçam cláusulas e condições para compra, venda, transferência e oneração de ações de emissão 
da Companhia, preferência ou opção de compra ou venda para adquiri-las, exercício do direito de voto, 
ou poder controle, serão respeitados pela Companhia, por sua administração e pelos demais acionistas. 
Artigo 54. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e 
regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento do Novo 
Mercado. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 278.091/22-2 em 
31/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

CJADM Administração e Participação S.A.
CNPJ:13.899.511/0001-39

Demonstrações Financeiras em 31.12.2021 e 31.12.2020
Balanço Patrimonial 2021 2020
Ativo 13.794.053,39 12.847.690,07
Ativo Circulante 2.254.728,25 1.837.332,76
Disponibilidades 1.391.223,57 1.573.132,91
Caixa 42.728,65 46.428,10
Bancos Conta Movimento 9.750,16 1,00
Aplicações de Liquidez
 Imediata - FAF 1.338.744,76 1.526.703,81
Direitos Realizáveis
 a Curto Prazo 863.504,68 264.199,85
Tributos a Compensar 709,03 709,43
Adiantamentos 862.795,65 263.490,42
Ativo Não Circulante 11.539.325,14 11.010.357,31
Ativo Realizável
 a Longo Prazo 27.878,88 22.878,88
Depósitos Judiciais 5.000,00 -
Empréstimos a 
 Receber Longo Prazo 22.878,88 22.878,88
Imobilizado 11.511.446,26 10.987.478,43
Bens e Direitos em Uso 2.979.122,14 2.979.122,14
Bens em Construção 6.026.519,07 4.947.886,62
Bens Imóveis 3.974.000,00 3.974.000,00
(-) Depreciação Acumulada (1.468.194,95) (913.530,33)

Balanço Patrimonial 2021 2020
Passivo 13.794.053,39 12.847.690,07
Passivo Circulante 1.600.612,00 5.514.517,34
Fornecedores Nacionais 1.538.981,18 1.251.128,68
Fornecedores de Ativo Imobilizado 77.230,95 77.230,95
Fornecedores Diversos a Pagar 1.128.209,78 1.128.209,78
Fornecedores a Pagar 1.381,65 1.381,65
Fornecedores Serviços P.J. 332.158,80 44.306,30
Empréstimos e Financiamentos 15.000,00 4.206.738,00
Empréstimos a Pagar 15.000,00 -
Empréstimos de Pessoas Ligadas - 4.206.738,00
Obrigações Tributárias 43.585,63 50.977,19
Impostos Retidos a Recolher 62,05 88,89
Impostos e
 Contribuições s/Receitas 43.523,58 50.888,30
Contas a Pagar 3.045,19 5.673,47
Demais Contas a Pagar 3.045,19 3.045,19
Adiantamento de Clientes - 2.628,28
Passivo Não Circulante 4.206.738,00 -
Empréstimos e Financiamentos 4.206.738,00 -
Empréstimos a
 Pagar Longo Prazo 4.206.738,00 -
Patrimônio Líquido 7.986.703,39 7.333.172,73
Capital Social 771.378,00 771.378,00
Reservas de Lucros 6.268.230,19 5.605.170,96
Resultado do Exercício 947.095,20 956.623,77
Apuração do Resultado 947.095,20 956.623,77

Demonstração do Resultado 2021 2020

Receita Bruta 1.527.861,67 1.512.332,86

(-) Deduções da Receitas (54.531,13) (54.611,35)

(=) Resultado Operacional Bruto 1.473.330,54 1.457.721,51

Resultado Operacional Líquido 1.473.330,54 1.457.721,51

Despesas Operacionais (382.893,62) (375.592,37)

Lucro Operacional Bruto 1.090.436,92 1.082.129,14

Lucro antes do IRPJ e CSLL 1.090.436,92 1.082.129,14

(-) IRPJ (98.960,68) (104.887,14)

(-) CSLL (44.381,04) (46.391,56)

Resultado Não Operacional - 25.773,33

Lucro Operacional Líquido 947.095,20 956.623,77

A DIRETORIA
José Carlos de Oliveira Souza
Contador - CRC: 1.SP-130997/O-5

As Demonstrações Financeiras completas,
acompanhadas das Notas Explicativas estão à

disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000948-80.2015.8.26.0659. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Vinhedo, Estado de São Paulo, Dr(a). FÁBIO MARCELO HOLANDA, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA CAROLINA SALLES DA COSTA, Brasileira, Casada, Empresária,RG 
302299440, CPF 303.223.398-47, com endereço à Rua Namorado, 31, Aquários, CEP13280-000, Vinhedo-SP e IGOR 
AUGUSTO DA COSTA, Brasileiro, Casado, Advogado, RG 26299884, com endereço à Rua Sargo, 129, Aquários, CEP 
13280-000, Vinhedo-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de MORUMBI 
BROKERS ADMINISTRAÇÃODE BENS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, alegando em síntese: "Os requerentes 
ajuizaram a ação procedimento comum - pagamento, visando o recebimento no valor de R$ 45.000,00 (fevereiro de 2015), 
referente ao pagamento da comissão de corretagem em relação ao imóvel sito à Rua professor Hilário Veiga de Carvalho, 
nº 111 - Apto 191 do Condomínio Quintas de Sintra", Butantã - São Paulo, acrescido de juros, honorários advocatícios e 
demais custas judiciais. Requer a citação dos requeridos. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada as suas CITAÇÕES, por EDITAL, para que paguem a quantia no valor de R$ 45.000,00, nos atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 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 Vinhedo, aos 17 de maio de 2.022. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1045017-64.2018.8.26.0114 ordem 3042/2018. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIANI 
DOURADO BERTON CHAVES, na forma da Lei, etc. Cite-se ELENIR DAS DORES SILVA, CPF 508.479.373-72, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de INSTITUTO EDUCACIONAL CRESCER SC 
LTDA-ME, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, ou para em 15 (quinze) dias apresentação de 
embargos à execução. 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 Campinas, aos 18 de abril de 2022. 

 

MUNICÍPIO DE JAHU
PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 5105-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022. - Sistema de 
registro de preços nº 019/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15 de junho de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 02 de junho de 2022, no Departamento de Licitações situada na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um pendrive; no site 
da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.sp.gov.br – 
GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas. 
Jahu, 01 de junho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1011242-37.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Esp. de Lahyr de Camargo Neves p/ inv. Ney de Camargo Neves, Anna Maria da Silva, Rodrigo de Jesus Ribeiro, 
Noel Ribeiro, Esterina Restuccia Luna, Soc. Popular LTDA, Madalena de Abreu Ribeiro, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Douglas Rodrigues dos Santos e Claudia Garcia Domingues dos Santos 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre Rua Cachoeira de Santa Cruz n.º 113 – atual n.º 459, Vila Praia, 
São Paulo /SP. CEP: 03625-000, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação 
deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de janeiro de 2022. 

Multiner S.A.
CNPJ/MF nº 08.935.054/0001-50 – NIRE 35.300.504.127 – Companhia Aberta

Fato Relevante
A Multiner S.A. (“Multiner” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no art. 157, §4º, da Lei nº 
6.404/76, e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em complementação ao Fato Rele-
vante já divulgado sobre o tema, comunica ao mercado que, em 05 de abril de 2022,  após pedidos 
de esclarecimentos formulados pelas partes, foi proferida sentença arbitral definitiva no âmbito do 
Procedimento Arbitral CMA 520 – Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP 
(“Procedimento Arbitral”), em que são partes, de um lado, os acionistas da Companhia, Brasilterm 
Energia S.A. (“Brasilterm”) e Bolognesi Energia S.A. (“Bolognesi”) e, de outro, também acionistas da 
Companhia direta ou indiretamente, o Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(“FIP Multiner”) e outros (as “Partes”), todos signatários do Contrato de Reorganização e de Financia-
mento da Companhia e respectivo aditivo contratual (“Contrato de Reorganização”). A sentença arbitral 
definitiva, que está sob sigilo, determina de maneira geral o cumprimento do Contrato de Reorgani-
zação, incluindo, mas não se limitando a, (i) a inexigibilidade de determinados créditos conversíveis 
(Cédulas Créditos Bancários) e dívidas (mútuos) entre a Companhia e algumas Partes relacionadas, 
até que haja a respectiva compensação entre si, seja por meio de conversão em capital ou outra 
forma ajustada entre as Partes, bem como (ii) a obrigação de aportes na Companhia pelo acionista 
Bolognesi e Brasilterm, dentre outros. A Companhia entende que não possui legitimidade para exigir 
o cumprimento de obrigações previstas no Contrato de Reorganização que tenham sido analisadas 
no âmbito do Procedimento Arbitral, por figurar como mero interveniente do referido contrato. Não 
obstante, a Multiner seguirá avaliando o impacto da sentença proferida pelo Tribunal Arbitral, devendo 
avaliar, continuamente, em conjunto com seus assessores legais, eventuais medidas cabíveis a serem 
tomadas pela Companhia. A área de Relações com Investidores da Companhia está à disposição para 
esclarecer eventuais dúvidas. São Paulo, 02 de junho de 2022. 

Emiliano Spyer – Diretor de Relações com Investidores.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM

Unidade Gestora Executora 180.155 – CPI-1
Encontra-se aberto, no Comando de Policiamento do Interior Um – CPI-1, o PREGÃO ELETRÔNICO CPI1 Nº PR-155/0007/22, do tipo 

MENOR PREÇO, por intermédio da Oferta de Compra n.º 180155000012022OC00162, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS (GIRATÓRIA E FIXA) PARA O COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM (CPI-1).
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 01 de junho de 2022. Data e hora da abertura da Sessão Pública: 14 de 
junho de 2022 às 10h00min.
O Edital completo e seus anexos encontram-se nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br e no site Negócios Públicos da Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo (e-negociospublicos/imprensaoficial). Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pela Seção Finanças 
do Comando de Policiamento do Interior Um, por meio do e-mail: cpi1uge@policiamilitar.sp.gov.br, ou pelo telefone (12) 3922-9666, 
ramais 2070/2071/2072/2073 e 2074.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS
EXTRATO RESUMIDO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Processo nº. 057/2022 – Pregão Presencial nº 021/2022
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 0 (zero) km, destinado ao setor da Secretaria de Assis-
tência Social do Município de Mariápolis/SP, conforme Resolução SEDS n.º 48, de 21 de dezembro 
de 2021, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Entidade promotora: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS – SP. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Data do edital: 
01 de junho de 2022. Encaminhamento das propostas até 20 de junho de 2022. Sessão pública e 
fase de lances: 20/06/2022 às 14h00min – Prédio do Centro Cultural Herothides Belloni do muni-
cípio de Mariápolis/SP. Os interessados em participar do presente certame poderão adquirir o Edital 
junto à Prefeitura Municipal de Mariápolis, na Avenida Prefeito Bernardo Meneghetti, 800 – centro, 
na cidade de Mariápolis/SP, das 8h às 11h e das 13h às 17h, via e-mail licitacao@mariapolis.sp.gov.
br ou através do site http://www.mariapolis.sp.gov.br/. Demais informações poderão ser obtidas por 
meio do telefone (18) 3586-1227, nos mesmos horários mencionados acima. Mariápolis/SP, 01 de 
junho de 2022.

RICARDO MITSURO WATANABE
Prefeito Municipal

NAOLOC Participações S.A.
CNPJ:13.779.908/0001-97

Demonstrações Financeiras em 31.12.2021 e 31.12.2020
Balanço Patrimonial 2021 2020
Ativo 3.130.839,38 2.235.077,72
Ativo Circulante 1.722.929,15 802.680,97
Disponibilidades 1.722.929,15 802.680,97
Caixa 10,00 10,00
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações de
 Liquidez Imediata - FAF 1.722.918,15 802.669,97
Ativo Não Circulante 1.407.910,23 1.432.396,75
Ativo Realizável
 a Longo Prazo 3.010,87 3.010,87
Empréstimos a
 Receber Longo Prazo 3.010,87 3.010,87
Imobilizado 1.404.899,36 1.429.385,88
Bens e Direitos em Uso 1.033.112,98 1.033.112,98
Bens Imóveis 612.682,74 612.662,74
(-) Depreciação Acumulada (240.896,36) (216.389,84)

Balanço Patrimonial 2021 2020
Passivo 3.130.839,38 2.235.077,72
Passivo Circulante 46.256,65 872.614,52
Empréstimos e Financiamentos 20.784,69 847.722,60
Empréstimos de Pessoas Ligadas - 847.722,60
Empréstimos a Pagar 20.784,69 -
Obrigações Tributárias 24.042,69 18.462,65
Impostos Retidos a Recolher 62,05 88,89
Impostos e
 Contribuições S/Receitas 23.980,64 18.373,76
Contas a Pagar 1.429,27 6.429,27
Demais Contas a Pagar 1.429,27 1.429,27
Adiantamento de Clientes - 5.000,00
Passivo Não Circulante 834.659,23 77,88
Empréstimos e Financiamentos 834.659,23 77,88
Empréstimos a Pagar Longo Prazo 834.659,23 77,88
Patrimônio Líquido 2.249.923,50 1.362.385,32
Capital 1.114.124,00 1.114.124,00
Capital Social 1.157.040,00 1.157.040,00
Capital a Integralizar (42.916,00) (42.916,00)
Reservas de Lucros 248.281,32 -
Prejuízos Acumulados - (149.098,70)
Resultado do Exercício 887.518,18 397.360,02
Apuração do Resultado 887.518,18 397.360,02

Demonstração do Resultado 2021 2020

Receita Bruta 1.050.678,22 578.385,00

(-) Deduções das Receitas (35.916,00) (21.243,00)

(=) Resultado Operacional Bruto 1.014.762,22 557.142,00

Custos das

 Mercadorias e Serviços - -

Resultado Operacional Líquido 1.014.762,22 557.142,00

Despesas Operacionais (43.513,70) (113.855,46)

Lucro Operacional Bruto 971.248,52 443.286,54

Lucro antes do IRPJ e CSLL 971.248,52 443.286,54

(-) IRPJ (55.213,48) (29.049,14)

(-) CSLL (28.516,86) (16.877,38)

Resultado Não Operacional - -

Lucro Operacional Líquido 887.518,18 397.360,02

A DIRETORIA
José Carlos de Oliveira Souza
Contador - CRC: 1.SP-130997/O-5

As Demonstrações Financeiras completas,
acompanhadas das Notas Explicativas estão à

disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

PROCESSO Nº 72748/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022

OBJETO: Aquisição de soro, soluções fisio-
lógicas de uso medicinal para uso do De-
partamento 
de Saúde do Município de Cajati - SP, atra-
vés de SRP (Sistema de Registro de Pre-
ços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 14 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
14 de junho de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 30 de maio de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72758/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022

OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros 
para consumo de diversos Departamentos 
da Municipalidade, através de SRP (Siste-
ma de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30 
horas do dia 14 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 14:30 horas do dia 
14 de junho de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 31 de maio de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72761/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2022

OBJETO: Aquisição de Abraçadeiras de ny-
lon anti-chama na cor branca para fixação 
de enfeites e organização de fios pertinen-
tes a decoração do Natal Encantado 2022, 
conforme especificações técnicas e demais 
disposições do Termo de Referência do edi-
tal.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30 
horas do dia 15 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 14:30 horas do dia 
15 de junho de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 01 de junho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72759/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022

OBJETO: Aquisição de fraldas infantil e ge-
riátrica descartáveis para uso do Departa-
mento de Saúde, através de SRP (Sistema 
de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 15 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
15 de junho de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 31 de maio de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72757/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2022

OBJETO: Aquisição de carnes e frios para 
consumo de diversos Departamentos da 
Municipalidade, através de SRP (Sistema 
de Registro de Preços).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 
horas do dia 14 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 
14 de junho de 2022. 
LOCAL: bll.org.br, opção Licitações, direta-
mente em www.bllcompras.org.br ou atra-
vés de link no site da Prefeitura Municipal 
de Cajati – SP, em www.cajati.sp.gov.br.
Informações poderão ser obtidas no ende-
reço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou 
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
 

Cajati, 30 de maio de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONDENSA, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA o candidato 
habilitado no Processo Seletivo Simplifica-
do nº 004/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionado, a comparecer em data 
e local mencionados, a fim de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
O candidato deverá comparecer no horário 
estabelecido neste Edital, munido de docu-
mento de Identidade e Carteira de Trabalho 
e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO 
CONVOCADO

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. 
LEOPOLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE
ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 03 a 07 de junho  de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

FONOAUDIÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO – NOME

01 SIMONI CRISTINA DOS SANTOS

Pariquera-Açu, 01 de junho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
HOMOLOGAÇÃO 

DO RESULTADO FINAL
Função: FONOAUDIÓLOGO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 004/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela legis-
lação vigente, torna pública a Homologação 
do Resultado Final, para a Função de: Fo-
noaudiólogo, referente ao Processo Seleti-
vo Simplificado Edital nº 004/2022. 
FAZ SABER que verificada a conclusão dos 
trabalhos de realização do Processo Sele-
tivo, e ainda certificado de que decorridos 
os prazos legais, não existem recursos pen-
dentes para a Função acima referida. 
A lista de Resultado Final para a Função 
homologada está relacionada contendo: 
Função; Nome do Candidato; Número do 
Documento de Identidade; Data de Nasci-
mento; Pontuação por Tempo de Experiên-
cia, Especialização, Avaliação Curricular e 
Classificação Final, tudo em conformidade 
com o disposto no Edital nº 004/2022. 
Para que surtam os efeitos legais e que nin-
guém alegue desconhecimento, publica a 
presente HOMOLOGAÇÃO 
Pariquera-Açu/SP, 01 de junho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, através da Comissão, nomeada 
pelo Diretor Superintendente do CONSAÚDE, torna pública a aprovação e classificação FINAL dos candidatos inscritos no Processo Seletivo 
Simplificado nº 004/2022 - CONSAÚDE, para a função de FONOAUDIÓLOGO, conforme abaixo relacionada:

PSS 04/2022 – CLASSIFICAÇÃO GERAL - FINAL
FONOAUDIÓLOGO

CLAS-
SIF. NOME RG

DATA DE NAS-
CIMENTO

PONTUAÇÃO 
POR EXPE-

RIÊNCIA

PONTUAÇÃO 
POR ESPECIALI-

ZAÇÃO

AVALIAÇÃO 
CURRICU-

LAR
PONTUAÇÃO 

TOTAL

1
SIMONI CRISTINA DOS 
SANTOS 44.692.909-8 04/04/1989 0,0 0,0 0,0 0,00

2
GIULIA FERREIRA 
LEITE MEQUITA 39.318.660-X 30/06/1999 0,0 0,0 0,0 0,00

Pariquera-Açu, 01 de junho de 2022.

LEIRI CRISTINA KOZIKOSKI DE MELLO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

www.gazetasp.com.br      

Acesse:

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

comercial@gazetasp.com.br

11. 3729-6600
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QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2022 Economia

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:  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.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ONLINE no site www.hisaleiloes.com.br. Leilão público – 31/05/2022 às 10h00. O leilão será realizado 
pela Leiloeira Oficial TATIANA HISA SATO, JUCESP 817, autorizada pela comitente KBM Eletrônicos, para a venda dos seguintes lotes, conforme 
condições estabelecidas no Edital: Lote 4: 1 Unid. Cadeira Gamer Sharkoon; Lote 7: 1 Unid. Cadeira Gamer Nitro; Lote 8: 1 Unid. Cadeira Gamer Nitro; Lote 
24: 2 Unids. Placa de Som; Lote 25: 2 Unids. SSD Adata XPG; Lote 27: 2 Unids. SSD Adata XPG; Lote 29: 1 Unid. Placa de Captura; Lote 30: 1 Unid. Caneta 
Huion; Lote 33: 1 Unid. Caneta de precisão; Lote 37: 1 Unid. Memória Crucial; Lote 42: 1 Unid. Smartphone; Lote 45: 1 Unid. Dock Station; Lote 46: 1 Unid. 
Adaptador de Vídeo; Lote 51: 3 Unids. Memória Crucial; Lote 52: 1 Unid. Memória Crucial; Lote 54: 1 Unid. Telefone; Lote 55: 2 Unids. Headphone; Lote 56: 

1 Unid. Smartphone; Lote 60: 1 Unid. Placa de Captura; Lote 63: 1 Unid. Placa de Som; Lote 64: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 66: 1 Unid. Placa de Som; Lote 68: 1 Unid. Headset 
Felitron; Lote 70: 2 Unids. Memória Crucial; Lote 72: 1 Unid. Memória Crucial; Lote 76: 02 Unid. Telefone; Lote 82: 1 Unid. Fone de Ouvido JBL; Lote 85: Sucata de itens de informatica; 
Lote 86: Unid. Cooler FAN Corsair ML140; Lote 87: Sucata de itens de informatica; Lote 89: Sucata de itens de informatica; Lote 95: Sucata de itens de informatica; Lote 97: Sucata 
de itens de informatica; Lote 99: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 100: 1 Unid. Smartphone Samsung; Lote 102: I Unid. Storage; Lote 103: 1 Unid. Telefone; Lote 104: 1 Unid. Telefone; 
Lote 108: 1 Unid. Amplificador de Headphone; Lote 109: 1 Unid. Placa de Som; Lote 116: 1 Unid. Caneta Wacom; Lote 118: 1 Unid. Switch Cisco; Lote 119: 4 Unids. Drive ASUS; Lote 
120: 3 Unids. Drive ASUS; Lote 121: 1 Unid. Drive ASUS; Lote 122: 1 Unid. Drive ASUS; Lote 123: 1 Unid. Drive ASUS; Lote 139: 1 Unid. Headset Gamer Sharkoon SGH2; Lote 140: Sucata 
de itens de informatica; Lote 141: Sucata de itens de informatica; Lote 143: Sucata de itens de informatica; Lote 144: 1 Unid. Subwoofer; Lote 147: Sucata de itens de informatica; Lote 
148: Sucata de itens de informatica; Lote 149: Sucata de itens de informatica; Lote 150: Sucata de itens de informatica; Lote 151: Sucata de itens de informatica + Cadeira Gamer 
Husky; Lote 153: Sucata de itens de informatica; Lote 154: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 156: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 157: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 158: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 159: 1 Unid. 
Placa-Mãe; Lote 160: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 161: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 162: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 163: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 164: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 165: 1 Unid. 
Placa-Mãe; Lote 166: 6 Unid. Gabinetes; Lote 167: 5 Unid. Gabinetes; Lote 169: 1 Unid. Gabinete; Lote 173: 1 Unid. Gabinete; Lote 174: 1 Unid. Gabinete; Lote 175: 1 Unid. Gabinete; 
Lote 176: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 179: 1 Unid. Placa-Mãe Asus; Lote 183: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 184: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 185: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 187: 
1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 189: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 194: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 196: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 197: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 200: 1 Unid. 
Gabinete NOX; Lote 201: 1 Unid. Gabinete NOX; Lote 203: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 205: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 210: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 212: 1 Unid. Cadeira 
Gamer; Lote 213: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 214: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 220: 1 Unid. Gabinete NOX; Lote 221: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 223: 1 Unid. Gabinete Gamer; 
Lote 224: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 225: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 226: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 228: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 233: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 235: 
1 Unid. Placa-Mãe Asus; Lote 236: 1 Unid. Placa-Mãe Asus; Lote 238: 1 Unid. Placa de Som; Lote 239: 1 Unid. WaterCooler Corsair; Lote 240: 1 Unid. WaterCooler Corsair; Lote 242: 
1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 243: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 244: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 246: 1 Unid. Gabinete ATX; Lote 253: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 257: 1 Unid. 
Cadeira Gamer; Lote 261: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 263: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 264: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 265: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 266: 1 Unid. Cadeira 
Gamer; Lote 267: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 270: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 272: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 273: 1 Unid. Gabinete Sharkoon TG5; Lote 275: 1 Unid. Gabinete 
Gamer Corsair Carbide Series Spec Delt; Lote 276: 1 Unid. Gabinete Gamer + 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 277: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 278: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 279: 
1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 280: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 281: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 284: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 285: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 291: 1 Unid. 
Cadeira Gamer; Lote 298: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 299: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 300: 1 Unid. Gabinete + 1 Unid. Gabinete; Lote 302: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 304: 1 Unid. 
Cadeira Gamer; Lote 306: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 312: 1 Unid. Placa-Mãe Gigabyte; Lote 314: 12 Unids. Placa-Mãe Asus; Lote 316: 8 Unids. WaterCooler Corsair Hydro; Lote 317: 
3 Unids. WaterCooler Corsair Hydro; Lote 318: 4 Unid. WaterCooler Corsair Hydro; Lote 319: 3 Unid. WaterCooler Corsair Hydro; Lote 320: 3 Unids. WaterCooler Corsair; Lote 321: 
2 Unids. WaterCooler Corsair; Lote 322: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 323: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 324: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 328: 1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 329: 
1 Unid. Gabinete Gamer; Lote 331: 1 Unid. Placa-mãe; Lote 332: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 334: 2 Unid. Headset; Lote 335: 2 Unids. Fone de Ouvido; Lote 336: 1 Unid. Mesa 
Digitalizadora; Lote 337: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 339: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 340: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 342: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 343: 1 
Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 345: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 346: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 347: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 348: 1 Unid. Roteador Wi-Fi; Lote 
349: 1 Unid. Roteador Gamer; Lote 350: 1 Unid. Roteador Gamer; Lote 351: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 352: 2 Unids. Fonte Corsair; Lote 357: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 
358: 1 Unid. Mesa Digitalizadora; Lote 359: 2 Unid. Gabinetes; Lote 361: 1 Unid. Headset; Lote 362: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 363: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 364: 1 Unid. Cadeira 
Gamer; Lote 365: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 367: 1 Unid. Cadeira Gamer; Lote 369: 1 Unid. WaterCooler Corsair; Lote 370: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 371: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 
372: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 373: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 374: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 375: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 376: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 377: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 378: 
1 Unid. Placa-Mãe; Lote 379: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 380: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 381: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 382: 1 Unid. Placa-Mãe; Lote 383: 2 Unids. Fonte Gigabyte; Lote 384: 
1 Unid. Fonte Gigabyte; 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 nos termos 
do edital. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 94886-0334 e/ou através do edital completo disponível no site da leiloeira (www.hisaleiloes.com.br) ou 
pelo e-mail contato@hisaleiloes.com.br.

3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP
EDITAL DE 1º, 2º E 3º LEILÃO e intimação na Falência de DOMINION 
INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.025.005/0001-95, na pessoa da Administradora Judicial LASPRO 

CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.223.371/0001-75, representada por 
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, inscrito na OAB/SP sob o nº 98.628; bem como do MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador; e da PROCURA-
DORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO na pessoa do seu Procurador. A Dra. Ana Cristina 
Ribeiro Bonchristiano, MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º, 2º e 3º Leilão dos bens móveis, virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Fa-
lência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Por-
te ajuizada por DOMINION INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - Processo nº 1017386-
48.2018.8.26.0405 - Controle nº 1293/2018, e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, 
de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS - Os bens móveis serão vendidos 
no estado em que se encontram, 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 ofi cial 
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo 
Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem apregoados. DA VISITAÇÃO - Os 
interessados em vistoriar os bens deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@mega-
leiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsáv  el pela guarda dos bens autorizar o ingres-
so dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização 
da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado 
por MEIO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão 
terá início no dia 15/06/2022 às 11:00h e se encerrará dia 22/06/2022 às 11:00h, onde serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 
2º Leilão, que terá início no dia 22/06/2022 às 11:01h e se encerrará no dia 29/06/2022 às 11:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, não ha-
vendo lance, seguir-se-á sem interrupção o 3º Leilão, que terá início no dia 29/06/2022 às 11:01h e 
se encerrará no dia 06/07/2022 às 11:00h, onde serão aceitos os maiores lances ofertados, conforme 
preceitua o §3º-A do art. 142 da Lei 11.101/05. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será condu-
zido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DOS LANCES - Os lances poderão ser oferta-
dos a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet, através do Portal www.megaleiloes.
com.br, ou de viva voz no dia do encerramento do leilão a partir das 10:00 horas no Auditório locali-
zado na Alameda Santos, nº 787, 13º andar, conjunto 132 - Jd. Paulista - São Paulo/SP, em igualdade 
de condições. DOS DÉBITOS - Os bens móveis serão apregoados sem quaisquer ônus, sejam débi-
tos IPVA ou taxas (aquisição originária), os quais serão de responsabilidade da mas sa falida, exceto 
se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, 
em  linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afi m, do falido ou de sócio da so-
ciedade falida; III - identifi cado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Parágra-
fo Único: Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, re-
moção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. DA CAUÇÃO - O arrematante 
dos Lotes cujo valor de arrematação exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), deverá depositar 
10% (dez por cento) do valor da arrematação no prazo de 24h (vinte e quatro horas) do encerramen-
to do leilão para garantia do Juízo, e tal valor será abatido do saldo remanescente da arrematação, 
sendo que a quitação do preço deverá ocorrer em 24h (vinte e quatro horas) após o deferimento do 
lance pelo Juízo responsável. No caso de indeferimento do lance, o valor depositado poderá ser le-
vantando integralmente pelo arrematante. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o paga-
mento 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 no valor integral caso ele 
não se encaixe na clausula Da Caução, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os 
interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por es-
crito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de propos-
ta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevale-
cerá 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 pres-
tações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincen-
das. DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à LEILOEIRO OFICIAL, a título de comissão, o 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão 
devida ao leiloeiro ofi cial 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 por razões alheias 
à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão do LEILOEIRO OFICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão através de guia de depósito, que fi cará disponível no site 
do leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis 
no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notifi -
cações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei 
11.101/05 e o Provimento CSM nº 1625/2009, e no que couber, o CPC e o caput do artigo 335, do CP. 
RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS: LOTE ÚNICO: 01 caixa de Abraçadeira plástica preta; 11 sacos de 
Abraçadeira galvanizada p/ cabo BC-2; 02 caixas de Abraçadeira Flex JL Suprens; 02 caixas de 
Abraçadeira plástica para lacre; 01 saco de Adaptador Óptico SM E2/APC; 01 caixa de Abraçadeira 
aço p/ poste; 01 caixa de Adaptador de rede UBS 3.0 ETHERNET GIGABIT UE300, regular; 01 caixa 
de Adesivo aviso de rodizio 7X7CM; 01 saco de Alça em NYLON Lateral; 04 sacos de Alça pré-forma-
da p/ ancoragem; 04 caixas de Alça plástica JAP; 01 caixas de Alicate crimpador conector RJ45 RJ11; 
01 caixas de Alicate decapador de acrilato 250x900 pm; 01 caixas de Alicate decapador para rede; 02 
caixas de Alicate compressão crimpar coaxial 12 Analisadores de dados TSW800TP+; 03 Analisado-
res de rede ADSL WISE TSW400DSL; 05 Analisadores de rede Digital WISE TSW200E1; 10 caixas 
de Anel guia vertical; 10 caixas de Anel guia horizontal; 40 caixas de Anéis guias com base AGB 1; 09 
caixas de Anilha 1,5 a 4 mm tipo AM Numeral; 01 saco de Arruela Alum. para eletroduto galvanizado 
1”; 02 Aparelhos celulares NEXTEL i418; 01 Aparelho celular NOKIA 2690; 02 Aparelhos celulares 
NOKIA C201; 17 Aparelhos celulares NOKIA LUMIA 625; 09 Aparelhos celulares Samsung Pocket 
Duos; 06 Aparelhos celulares Samsung Galaxy SIII MINI; 08 Aplicadores de silicone; 04 Ares Condi-
cionados Split c/ 12 Mil BTUS; 02 Ares Condicionados Split c/ 24 Mil BTUS; 03 Ares Condicionados 
Split c/ 58 Mil BTUS; 06 Armários de madeira baixa, com 02 (duas) portas; 01 peças Armário de aço 
alto com duas portas; 07 Armários de madeira alto, com 02 (duas) portas; 01 caixa de Amplifi cador de 
linha de Satélite; 01 caixa de Adaptador Telefone Analógico Cisco Ata 186; 05 Arquivos de aço com 
04 gavetas; 01 caixa de Conector Blindagem Vinculação CBVT PRL; 01 Aspirador de pó; 01 caixa de 
Abecedário para bater; 01 caixa de Badisco monofone de teste; 06 Bandejas 24 fi bras plástica BM 
para FOSC 100; 35 Bandejas Ótica Huber Suhner Lisa Ctb; 01 caixa de Bolsa de nylon tiracolo; 01 
caixa de Bastidor metalizado para 3 bloco M10B; 08 Bebedouros; 02 caixas de Bloco M10 BARGOA; 
01 caixa de Bloco C5C; 01 caixa de Bloco FE-FI; 01 caixa de BPS 4045-2; 10 caixas de Blusão e 
calça de chuva PVC; 02 Bobinas exploradora MAXWELL MA-002; 06 caixas de Bolsa de lona; 10 
caixas de Bolsa de parafuso paraquedas; 50 Bolsas WISE; 01 caixa de Bota Calfor PVC SF PTA CL 
Supermax; 03 sacos de Bota de segurança biqueira composite simples; 04 sacos de Bucha Alum para 
eletroduto galvanizado 1.1/2”; 01 saco de Bucha S8; 02 caixas de Bússola DC 456; 05 caixas de Cabo 
Óptico cfoi-bli-a/b-cm-01-ba-lszh; 01 rolo de Cabo CCI FDG 50/2 Preto e Laranja -500m; 01 rolo de 
Cabo CCI FDG 50/2 Branco e azul -500m; 02 rolos de Cabo CCI FDG 50/2 Branco e Preto; 15 rolos 
de Cabo CCI Fislan 4 pares; 01 caixa de Cabo USB padrão; 02 Cafeteiras elétricas; 12 caixas Caixa 
Terminal de Acesso à Rede 20 sem proteção com coto 3 MT; 01 saco de Camisa polo masculino 
operação TIM; 100 Cadeiras giratória; 06 Caixas Emenda aérea plástica MINI-CEA 12 Fibras Domi-
nion; 30 caixas de Caixa Tar 10 Sem Proteção com coto 3MT preto; 02 caixas de Caixas derivação T; 
04 caixas de Material de telefonia fi bra óptica diversos; 01 caixa de Caixa Terminal Óptica 8 FO 
Splitter 1:8 HUAWEI; 06 sacos de Calça jeans; 01 saco de Calça Masc. Two Way; 01 saco de Calça 
social masculina azul marinho; 05 sacos de Calço de aço; 02 sacos de Camisa polo azul VIVO; 01 
saco de Camisa Polo VIVO Púrpuro; 01 caixa de Caneta indutiva localizadora de cabos GHI-500; 01 
caixa de Caneta Limpa conector Proocp 250; 01 caixa de Caneta óptica laser p/ visualização de fa-
lhas; 02 caixas de Capa para proteção em NYLON ONX580; 15 sacos de Capacete de segurança 
branco; 01 saco de Capacete de segurança azul; 02 caixas de Capuz Termo Retrátil; 10 caixas de 
Caractere adesivo refl etivo 15 mm letra e números; 01 saco de Cardigan operação TIM; 02 caixas de 
Carregador adaptador de celular veicular; 03 Carregadores Samsung Galaxy J7 Prime-Preto; 02 sa-
cos de Casaco de inverno operação TIM; 03 Chapas vazada Alfabeto; 02 caixas de Chave Austen de 
metal; 01 caixa de Chave Soprano de plástico; 01 caixa de Caixa para clivador; 01 caixa de Chave 
Gtp De Trava Lock; 02 caixas de Chave Triangular; 01 caixa de Chave teste neon; 03 sacos de Cinto 
de segurança tipo paraquedista; 01 saco de Cinto Resgate Aéreo; 02 Clivadores de fi bra óptica CT 
06A Tica; 01 Clivador de precisão JILONG KL 21F; 01 Clivador de precisão RYC500; 01 Clivador de 
precisão TRIBRER CLV-100B; 01 Cofre (fechado); 01 saco de Conector de pressão RG6; 01 saco de 
Conector SPLIT BOLT; 01 Conector p/ montagem em campo SC-APC; 01 saco de Conjunto c/ supor-
te de BAT+Roldana; 02 caixas de Conjunto de Ancoragem Ratinho; 05 caixas de Conjunto de Olhar 
reto; 10 sacos de Conjunto Isolador c/ roldana COUGA; 01 caixa de Colete verde limão refl etivo C 
zíper G; 01 caixa de Colete refl etivo laranja; 10 caixas de Corda de Nylon Trançada 3,5m com NOS 
na pontas; 02 caixas de Cordão de teste bipolar; 02 caixas de Cordão de teste P bloco Ericsson; 02 
caixas de Conduletes diversos; 400 Cones de sinalização; 15 caixas de Conector UCC - 3M, verme-
lho; 02 caixas de Conector RJ11; 15 caixas de Corda de Nylon Trancada 12 MM; 02 caixas de Cordão 
de teste P bloco bargoa; 02 caixas de Cordão de teste P bloco mondragon; 02 caixas de Cordão de 
teste P bloco splice; 01 caixas de Cordão de teste para bloco TYCO CS; 01 caixas de Cordão para 
teste CTOP HUAWEI/REXTEL; 02 caixas de Cordão para teste tetrapolar ARD Pouyet; 02 caixas de 
Cortador circular para Tubo Loose; 80 caixas de Cotovelo externo 20x10; 60 caixas de Cotovelo In-
terno 20x10; 69 CPUs marca diversa; 01 caixa de Decapador de cabo coaxial tipo RG6 RG59 RG 11; 
01 caixa de Decapador para cabo UTP; 01 caixa de Descascador de fi o CT5021; 30 sacos de Degrau 
DC2; 02 caixas de Derivação T; 03 Detectores de gases GASALERTMAX XT II; 04 Detectores de 
vazamento de GS Refrigerante ECS; 01 caixa de DGO 12 FO 1U com 12A. E2000 APC e DIGITAL; 
01 caixa de DGO 24 FO 1U com 24A. E2000 APC e DIGITAL; 01 caixa de DGO 38 FO 1U com 36A. 
E2000 APC e DIGITAL; 01 caixa de DGOI Conectorizado - 24 FO; 01 caixa de DGOI Conectorizado 
- 72 FO; 02 DGOI Conectorizado (DGOI C) - 64 FO; 01 caixa de DGOI Conectorizado (DGOI C)- 
48FO; 03 Distribuidores ST Geral Óptico interno; 01 caixa de Docking Station Dell; 01 Duto PEAD 
Preto 2” corrugado; 01 saco de Emenda de cordoalha; 01 caixa de Enroladeira/Desenroladeira P 
bloco BLI; 01 Escada de extensão em fi bra de vidro 6m; 50 Escadas doméstica metálica; 22 Escadas 
doméstica Alumínio; 01 caixa de Escova para limpeza de carpete; 01 caixa de Espátula momort lami-
nada 08; 04 caixas de Espelho 4x2; 04 caixas de Espelho 4x4; 02 rolos de Espirais tube 1/2 x 100MT 
laranja; 20 Estações de trabalho retangular; 06 Estantes de aço com 05 prateleiras; 10 sacos de Es-
ticador Drop Fio Azul; 02 sacos de Esticador Drop Fio Laranja; 01 caixa de Estilete largo emborracha-
do; 02 caixas de Etiqueta alumínio C Timbre Alto Relevo; 01 caixa de Etiqueta de identifi cação de par; 
06 caixas de Etiqueta identifi cadora de cabo metálico TIM; 01 caixa de Extensão elétrica 10 MT; 01 
caixa de Extensão Lisa Jack-Jack RJ11, 1,5 m; 20 caixas de Fecho de M5; 01 caixa de Ferramenta 
alicate de ajuste para fi ta plástica; 01 caixa de Ferramenta de inserção bloco KRONE; 01 caixa de 
Ferramenta de inserção P bloco ard BARGOA; 05 caixas de Ferramenta de inserção P bloco ard 
ERICSSON; 04 caixas de Ferramenta de inserção P bloco ard MONDRAGON; 06 caixas de Ferra-
menta de inserção P bloco ard SPLICE; 01 caixa Ferramenta de inserção para bloco TYCO C5C; 06 
Ferros solda 60W 220V; 02 Filtros de parede da marca Brastemp; 01 rolo de Fibra organizadora es-
piral laranja; 10 rolos de Fibra organizadora espiral cinza; 110 rolos de Fio FEB D65 AASF; 06 rolos 
de Fio Telef F160 2x22 cinza - 1500m; 01 saco de Fita aço inox Anti Furto cabo aéreo; 01 caixa de 
Fita auto fusão 19MMX10M; 01 caixa de Fita de ancoragem 75 cm; 85 rolos de Fita de isolamento 
VIVO; 01 caixa de Fita mastic; 01 caixa de Fita para Máquina de etiqueta 3m 12x5,5 AM; 01 caixa de 
Fita passa fi o de nylon; 01 caixa de Fita para Máquina de etiqueta 3 m 19x 5,5 AM; 02 caixas de Fixa 
fi o coaxial 7mm branco; 27 caixas de Fixa FIO COAXIAL 6mm preto; 01 caixa de Fone de ouvido 
padrão; 01 Fonte de alimentação FSP060DBAE1; 04 Fontes de luz óptica; 01 caixa de Furadeira de 
impacto industrial 110V; 03 caixas de Gancho J abertura de caixa; 08 caixas de Garrafa térmica OBBA 
ICE 5l; 01 Gateway PABX REDFONE; 12 Gaveteiros com 04 gavetas; 01 Geladeira Consul 120 litros, 
reparos importantes; 01 Geladeira Frost Free duplex DF37 Branca, reparos importantes; 06 Gerado-
res de sinal G1 MAXWELL; 58 Grades de proteção para CS; 01 Guia de Fibra 100MTS; 01 caixa de 
Headset Intelbras; 01 caixa de Headset PC PLANTRONICS BLACKWIRE C210M; 02 Identifi cadores 
de Fibra Ativa com níveis de potência OFI-3; 02 caixas de Isolador castanha; 01 saco de Jaqueta 
purpura VIVO; 03 sacos de Jugular para capacete; 02 caixas de Kit garra; 01 caixa de Kit limpeza Pá 
e escova plástico; 02 caixas de Kit Resgate Aéreo; 02 caixas de Kit VIDA; 01 caixa de Kit derivação 
FIST-GCO Derivação Raychem; 02 caixas de Kit derivação QUADRAC; 02 caixas de Kit derivação 
TEK 33/5 5mm; 02 caixas de Kit Testador, localizador de cabos Speedlan WH806R; 04 caixas de Kit 
Testador, localizador de cabos Spartec; 04 caixas de Lona de 2x2 P cobertura de armário; 02 Longa-
rina com 03 assentos; 13 caixas de Luvas emenda 20; 06 Luvas de PVC Forrada Promat 36 cm REF 
102; 01 caixa de Luva vaqueta de couro; 30 Malas de ferramenta tipo 007 médias; 01 caixa de Man-
gote de couro; 09 Mangueiras SEALTUBE; 01 caixa de Modem Roteador Wifi  Datacom Dm2270 Adsl 
2ft 2wi; 01 Máquina de medir e enrolar arame/cabo; 02 caixas de Máquina de cinatr poste FUSIMEK; 
120 Máquinas de fusão Jilong KL 195; 13 Máquinas de fusão JILONG KL280G; 40 Máquinas de fusão 
Sumitomo TYPE25E; 01 Máquina de suco; 02 sacos de Marcador de Bola 3M laranja; 03 Marretas; 
02 caixas de Massa de calafetar 1KG; 02 sacos de Mastro universal para antena; 01 Megômetro di-
gital - Mega Braz MD542; 01 caixa de Megômetro digital MEGGER BM50; 01 Mesa de reunião com 
08 cadeiras giratória; 12 Mesas em L; 03 Mesas para refeição, banco fi xo com 06 lugares; 02 Mesas 
redondas com tampo de vidro com 4 cadeiras fi xas; 03 Mesas redondas; 08 Mesas retangulares; 01 
Magcom VPN747P VDSL; 01 Micro-ondas Brastemp; 01 Micro-ondas Electrolux; 01 Micro-ondas 
Consul Facilite; 01 caixa de Módulo MPBS RG BARGOA; 01 Monitor da marca LG com 42 polegadas; 
70 Monitores de marcas diversas; 04 caixas de Mosquetão; 02 caixas de Multímetro analógico/digital; 
40 Notebooks diversos; 04 Nível de madeira; 02 caixas de Nivelador de escada; 01 caixa de Nível 
angular; 01 Numerador marcador elétrico; 25 Notebooks diversos, reparos importantes; 01 caixa de 
Óculos de segurança escuro; 02 caixas de Óculos de segurança transparente; 01 caixa de OTDR SM 
UPCFC 920 X C20C 13101550N; 01 caixa de Passadeira Komeco 43 cm; 25 sacos de Parafuso p/ 
suporte de BAP; 04 sacos de Parafuso PR 70; 02 sacos de Parafuso PR 120; 02 sacos de Parafuso 
PR 160; 02 Pé de cabra; 02 caixas de Pente de teste bargoa; 01 caixa de Pente de teste POUYET; 
01 caixa de Perneira de couro; 01 caixa de Cabo V35 Cisco; 01 caixa de PIG TAIL comprimento 3M 
com conector SC PC; 01 caixa de Pistola de cola quente; 03 sacos de Pitão S/8 com bucha; 04 caixas 
de Placa de advertência em PVC cuidado cabo metálico 90x40MM; 06 Ponteiro; 01 caixa de Ponto 
caixa terminal fi bra óptica rosetada; 02 Power meter; 02 caixas de Protetor PIP vermelho fl exível; 05 
Racks de rede - gabinetes para distribuição de internet; 06 sacos de Redução 75x100 Ferro Fundido; 
01 caixa de Régua de alimentação de 05 tomadas preta; 12 sacos de Roldana PR-02 PRL LR, laran-
ja; 10 sacos de Roldana PR-04 PRL LR, laranja; 01 Scanner de mesa CANON USB preto LIDE 120; 
01 caixa de Sinalizador intermitente sanfonado; 01 caixa de Solda carretela azul 1,0 mm 260GR; 02 
caixas de Soquete de 12 por 10mm; 02 caixas de Soquete de encaixe 11MM; 02 caixas de Soquete 
de encaixe 13 mm; 02 caixas de Soquete de encaixe 8 mm; 01 caixa de Splitter OPT. Passivo 1:2 
3,5dB-FTTH; 01 caixa de STRIPPER para corte de tubo Loose Ripley RCS114; 02 caixas de Serra 
copo 1”1/4; 12 sacos de Suporte Dielétrico Redondo Simples; 07 caixas de Suporte de meio vão; 10 
sacos de Suporte Isolador; 04 caixas de Suporte p/ Caixa de emenda óptica ; 04 caixas de Suporte 
de reservat técnica Optiloop raquete; 01 caixa de Suporte de reservat técnica Optiloop oval; 01 caixa 
de Suporte de tomada ABAS maiores TIM AISI 304; 38 caixas de Suporte p/ TapBracket; 20 sacos de 
Suporte para roldanas; 03 caixas de Suporte de tomada ABAS Menores TIM AISI 304; 16 sacos de 
Suporte para espelho; 06 caixas de Suporte Mini Antena Parabólica T. Francesa DTC 139; 02 sacos 
de Talabarte de posicionamento; 01 saco de Talabarte de prevenção de quedas com ABS; 01 caixa 
de Telefone CISCO; 01 Medidor de Satélite DMC Gifted; 01 caixa de Telefone INTELBRAS; 01 caixa 
de Telefone GRANDSTREAM GXP285; 01 Terrômetro instrum TMD20K; 01 caixa de Tesoura para 
cabista; 02 Testadores TAR; 01 caixa de Tomada 2P + T Padrão ABNT; 02 caixas de Tomada ABNT 
sobrepor redonda; 01 caixa de Tomada de energia elétrica rabicho; 01 caixa de Tomada modular 4 
preta Pasquale -fora de padrão; 01 caixa de Transformador 1500VA (1050V) 110V/220V; 05 caixas de 
Trava quedas para corda 12 mm Athenas; 02 caixas de Trena analógica; 02 caixas de Trena de 5m; 
02 caixas de Trena de fi ta 30 m; 50 caixas de T 20x10; 01 TV da marca LG de 42 Polegadas; 01 TV 
da marca LG de 55 Polegadas; 01 caixa de Vassoura piaçava; 08 Ventiladores e insufl adores de ar - 
rede; 01 Ventiladores de mesa; 01 Ventilador de coluna Ventisilva; 04 Wacon mesa digitadora de as-
sinatura LCD 4.5 Mono STU 430; 09 Mangueiras de sucção; 04 caixas de Placa de advertência em 
PVC cuidado cabo metálico 90x40MM; 02 caixas de Bolsa nylon porta ferramenta; 02 Impressoras 
Multifuncional Samsung, modelo Multix Press K 4250RX; 02 Impressoras Multifuncional Samsung, 
modelo Proxpress M 4580 FX; 01 Impressora Multifuncional Samsung modelo Proxpress M4070; 01 
Impressora Samsung CLP 775; 01 Furadeira SDS Makita HR2470 110V; 01 caixa de Martelo. Valor 
da Avaliação do Lote Único: R$ 1.460.864,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, oitocen-
tos e sessenta e quatro reais) para maio de 2021. Os bens encontram-se na R. Guarujá, 384 - Mi-
randópolis - São Paulo/SP; Rua Iososuke Okave, 1273 – Fazenda Caguaçu - São Paulo/SP; e Estra-
da Santa Mônica, 149, Parque Santa Rosa, Suzano/SP. Osasco, 18 de maio de 2022. Eu, diretora/
escrivã, conferi e subscrevi. Dra. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano - Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO Nº 03/2022 - HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Errata ao EDITAL DE LEILÃO

A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN, Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº. 004/2019, alterado pelo 
Provimento GP-CR nº. 002/2020, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, foi determinada a publicação da seguinte errata ao edital de Hasta Pública desta Divisão de Execução, publicado no 
DEJT 3481/2022 - Caderno Judiciário do TRT da 15ª Região, páginas 14266. 14268,  14272 a 14273 e 14277 do dia 27/05/2022: O Lote 6.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados: 6- Processo: 
0038100-96.2001.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Antonio Carlos Ramacci Junior - CPF: 282.462.128-18. Executado: Livraria e Papelaria Martins Rio Preto Ltda - ME - CNPJ: 
96.249.644/0001-97, Suzana Damiao Martins Alves - CPF: 282.316.208-93, Antonio Damiao Martins Alves - CPF: 974.595.428-49, Ronaldo Pereira de Castro - CPF: 077.360.881-87 e Elisa Damiao Martins Barbero - CPF: 
025.784.678-62. 6.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 70845 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Descrição: O apartamento n° 22, localizado no 2° pavimento do Edifício Aparecida Tarraf, situado na rua 
Coronel Spínola de Castro nº 3540, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, com uma área útil de 133,76 m², área comum de 30,3194 m² e área total construída de 164,0794 m², cabendo-lhe uma fração ideal no 
terreno de 16,120079 m², equivalente a 1,66530% do solo e nas demais coisas de uso comum do edifício, bem como as vagas de garagem sob nº 03 e 20, localizadas no térreo e no subsolo I, do referido edifício, com 29,5769Q9 
m², cada uma, de área total (correspondendo áreas de estacionamento, circulação e manobra), com capacidade para estacionamento de um veículo de passeio, correspondendo-lhe a cada vaga uma fração ideal de 2,9058011 
m², ou 0,30018% do terreno, correspondendo a fração ideal total (apartamento e vagas de garagem) de 21,9316812 m² ou 2,26566% do terreno e demais coisas comuns. Ônus/Observação: Considerando-se que a parte 
executada ELISA DAMIAO MARTINS BARBERO possui apenas 50% do imóvel, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação do bem penhorado.  Penhoras e hipoteca: R. 05 - 
Hipoteca Cedular em favor de Banco Nossa Caixa S.A.; Av.14 - Penhora, processo 0005999-22.2003.403.6106, 6ª Vara Federal de São José do Rio Preto; Av.15 - Penhora, processo 221900-81.2000, 2ª Vara do Trabalho de São 
José do Rio Preto; Av.16 - Penhora, processo 213000-12.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto; Av.17 - Redução de Penhora averbada em Av.16, processo 213000-12.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do 
Rio Preto. Proprietários: Elisa Damião Martins Barbero - CPF: 025.784.678-62. Removido: Não. Localização: Rua Coronel Spinola de Castro, nº 3540, Apartamento 22, Centro - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - CEP: 15025-000. 
Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 520.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 
reais). Data da Avaliação: 21/10/2021 Data Penhora: 16/03/2016 Ordem da Penhora: 1 O Lote 10.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados: 10- Processo: 0010382-31.2018.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Raimundo Ferreira Viana - CPF: 921.592.303-91 e Julio Abdo Costa Calil - CPF: 290.277.508-31. Executado: Geraldo Jose Antunes Rodrigues - CPF: 070.504.978-78. 10.1 Tipo do Bem: Veículo 
Identificação: Placa: GZO-8800; Renavam: 788570617; Chassi: AA4IJ634011538. Descrição: Veículo VW/Golf Generation, placa GZO-8800, ano/modelo 2002/2003, chassi AA4IJ634011538, cor prata, com ar-condicionado, 
direção hidráulica, trava e vidros elétricos, banco de couro. Apresentando o seguinte estado de conservação: veículo parado há quatro meses, necessitando refazer o motor e trocar a bateria, rodados aproximadamente 270.000 
quilômetros, conforme informação verbal, pneus e estepe meia vida, banco do motorista com pequeno rasgo, pintura avariada (película da cristalização), lataria com detalhes/riscos nos para-lamas e para-choque traseiro. 
Ônus/Observação:Restrições judiciárias - Bloqueios RENAJUD em diversos processos Em 04/05/2022, o veículo possui um débito de aproximadamente R$5.477,06 com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o último 
licenciamento foi efetuado no exercício 2016. Proprietários: Geraldo Jose Antunes Rodrigues - CPF: 070.504.978-78. Removido: Não. Localização: Rua Moyses Miguel Hadad, nº 270, Jd. Canaã - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. 
Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 6.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Data da Avaliação: 
20/12/2021 Data Penhora: 31/07/2018 Ordem da Penhora: 1 O Lote 16.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados: 16- Processo: 0138600-63.2007.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Exequente: Paulo Sergio Rosa dos Santos - CPF: 157.421.478-05, Jose Paulo Teixeira Franca - CPF: 303.756.898-42, União Federal (PGF) - CNPJ: 05.489.410/0001-61. Executado: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. 16.1 
Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2350 - 1º Cartório - PALESTINA/SP. Descrição: Imóvel - Rua Siqueira Campos - Quadra nº 63- Lote nº 9 - 11 x 44 m= 484 m² - Palestina/SP. Um imóvel urbano constante de um 
lote de terreno, medindo onze (11) metros, de frente e de fundo, por quarenta e quatro (44), ditos da frente aos fundos, equivalentes a quatrocentos e oitenta e quatro (484) metros quadrados, contendo como benfeitorias, 
cercas de arames nas divisas, situado na quadra nº sessenta e três (63) lote nº nove (9), a rua Siqueira Campos, distante 23 metros da rua Ernesto Belúcio, nesta cidade, distrito, município, e comarca de Palestina, Estado de São 
Paulo, confrontando, de quem se encontra, dentro do imóvel, da seguinte forma: pela frente, com a referida rua Siqueira Campos, do lado direito com o lote nº 10, de propriedade de Anízio Lopes Freire (outrora Outorgantes 
vendedores), do lado esquerdo, com o lote nº 08, de propriedade de Mauro Luiz Braga Nogueira, João Batista da Silva e Associação de Estudos Bíblicos das Testemunhas de Jeová de Lago Azul, e finalmente nos fundos com 
o lote nº 06 de propriedade de Juraci José Cavalin (outrora outorgantes vendedores); imóvel esse acha-se cadastrado na Prefeitura Municipal local, conforme cadastro nº 001019/00 - ano de 1983. Conforme Auto de 
Reavaliação, "sobre o referido imóvel com 484 m², foram construídos dois prédios residenciais independentes, a saber: a) Um prédio residencial com três quartos, sal, cozinha, dois banheiros, com entrada pela Rua Siqueira 
Campos, 822, Palestina, de padrão simples de acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção. b) Um prédio residencial, com dois quartos, sala, cozinha 
e despensa, com entrada ao lado do nº 1028 da Rua Ernesto Belúcio, Palestina, de padrão simples de acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção. 
Ônus/Observação: Considerando-se que a parte executada possui apenas 33,33% do imóvel penhorado, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação. Conforme R.3/2.350, o 
executado Sedino Campanha, CPF 973.943.518-15 é casado com Gracinda Donizete Barboni Campanha, CPF 018.844.498-08, sob o regime de comunhão de bens na vigência da Lei nº 6.515/77. Coproprietários, conforme 
R.3/2.350: Euzebio Barboni, CPF 019.032.828-29, casado com Zeralda Vicente Alves Barboni, CPF 279.772.968-45, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77; Aparecida de Fatima Barboni, CPF 
115.171.378-37 casada com Moises Antonio Pereira, CPF 961.998.578-87 sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77. Penhora: Av.5-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 48200-66.2008 
da 3ª VT de São José do Rio Preto. Proprietários: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. Removido: Não. Localização: Rua Siqueira Campos, não informado, Centro – PALESTINA/SP – CEP: 15470-000. Quantidade: 1 
Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 200.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Data da Avaliação: 
09/09/2021 Data Penhora: 29/01/2020 Ordem da Penhora: 1 O Lote 16.2 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados:  16.2 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2083 - 1º Cartório - PALESTINA/SP. Descrição: 
Imóvel residencial localizado na Rua Ernesto Belúcio, nº 1028 (Av. 3/2083), na quadra nº 63, parte dos fundos do lote n. 08, edificado sobre o terreno medindo vinte e dois (22) metros de frente e de fundo, por sete (7) metros 
ditos da frente aos fundos, equivalente a cento e cinquenta e quatro (154) metros quadrados, contendo como benfeitorias uma casa construída de tijolos, coberta de telhas tipo francesas, com cinco (5) cômodos internos, 
alpendre na frente e área nos fundos, instalações elétricas e sanitárias, com frente para Rua Ernesto Belúcio, na cidade, distrito, município e comarca de Palestina, estado de São Paulo, dentro das seguintes confrontações: pela 
frente com a referida rua Ernesto Belúcio, e lote nº 7, de Rosa Maria Gomes, do lado direito com a outra parte do lote nº 08, medindo 7x22m, de Mauro Luiz Braga Nogueira, do lado esquerdo com remanescente de 11x7m., 
dos outorgantes vendedores onde funciona a Igreja "Salão do Reino das Testemunhas de Jeová", e finalmente nos fundos como lote nº 09, de propriedade do executado e outros (R3/2350), do CRI d Palestina), registrado em 
nome de Gracinda Donizete Barboni Campanha casada com Sedino Campanha, conforme matrícula 2083, do CRI de Palestina. Conforme Auto de Reavaliação: "prédio residencial com cinco cômodos, de padrão simples de 
acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção".Ônus/Observação: Considerando-se que a parte executada possui apenas 33,33% do imóvel 
penhorado, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação. Conforme R.5/2.083, o executado Sedino Campanha, CPF 973.943.518-15 é casado com Gracinda Donizete Barboni 
Campanha, CPF 018.844.498-08, sob o regime de comunhão de bens na vigência da Lei nº 6.515/77. Coproprietários, conforme R.5/2.083: Euzebio Barboni, CPF 019.032.828-29, casado com Zeralda Vicente Alves Barboni, 
CPF 279.772.968-45, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77; Aparecida de Fatima Barboni, CPF 115.171.378-37 casada com Moises Antonio Pereira, CPF 961.998.578-87 sob o regime de 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77. Penhoras: Av.6-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 0150000-74.2007.5.15.0082 da 3ª VT de São José do Rio Preto. Av.8-Penhora de 33,33% do imóvel no 
processo 48200-66.2008 da 3ª VT de São José do Rio Preto. Proprietários: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. Removido: Não. Localização: Rua Ernesto Belúcio, nº 10285, Centro – PALESTINA/SP - CEP: 15470-000. 
Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 80.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Data da 
Avaliação: 09/09/2021 Data Penhora: 29/01/2020 Ordem da Penhora: 1  Valor total de avaliação: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Valor total de lance mínimo: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).  O 
Lote 24.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados:  24- Processo: 0011508-48.2020.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Bruno de Sousa Silva - CPF: 049.778.183-26. 
Executado: Guapifrigo Alimentos Eireli - EPP - CNPJ: 01.837.031/0001-64. 24.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: FVM-4677; Renavam: 1059483383; Chassi: LZZ5CGVB9CW673242. Descrição: 01 (um) veículo 
I/Sinotruk A7 H6X2 420A, placas FVM-4677, ano de fabricação/modelo 2012/2012, com cabine da cor prata em regular estado, pneus em regular estado e com motor sem funcionar. Ônus/Observação: Restrições RENAJUD 
ativas: Processo 15007943820188260576 da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto - SP; Processo 00115202120165150044 da 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – SP. Pesquisa de débitos 
e restrições do veículo no DETRAN.SP em 27/05/2022: - IPVA em atraso (R$ 9.872,50)  e multa (R$ 160,55); - Restrição financeira: veículo com reserva de domínio; - Licenciamento vencido, sendo o último efetuado no exercício 
2016. Proprietários: Guapifrigo Alimentos Eireli EPP - CNPJ: 01.837.031/0001-64. Removido: Não. Localização: Estrada GPI, nº 151, Km 0,50, Zona Rural – GUAPIACU/SP - CEP: 15110-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 
100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 40.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).  Data da Avaliação: 27/04/2021 Data Penhora: 
27/04/2021 Ordem da Penhora: 1 São José do Rio Preto, 30 de maio de 2022.  ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto.

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 – 14/06/2022 às 
14:30 - VALOR: R$ 413.407,57 e 2º leilão público – 15/06/2022 às 14:30 - VALOR: R$ 94.466,81. 

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 sem benfeitorias, situado em São Carlos/SP., constituído do Lote nº 27 da Quadra “01”, 
loteamento denominado Residencial Idalina Pozzi Margarido, perfazendo uma área de 171,50m². MATRÍCULA: 
120.445 – Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos - SP. FIDUCIANTE: EZEQUIEL MARCHI JUNIOR CPF 
058.919.758-40. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 17/05/2022. Deverá o devedor fiduciante exercer o direito 
de preferência até 1 hora antes do encerramento do 2º leilão. 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. Fica 
intimado dos leilões o fiduciante. 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.

www.gazetasp.com.br
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