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Faltam menos de 100 dias para mais uma edição do Rock in Rio e a organização 
do festival já começou a montar as estruturas que irão receber o público. Neste 
ano, mais de 700 mil pessoas devem comparecer ao evento para assistir 250 
shows. A organização ressalta que serão gerados cerca de 30 mil postos de traba-
lho e que o impacto na economia da cidade será de R$ 1,7 bilhão.          SERVIÇOS/A2

Retomada  Rock in Rio vai
ter 250 shows e deve gerar 

cerca de 30 mil empregos

DIVULGAÇÃOGarcia troca 
secretário de 
Educação

ESTADO/A3

Câmara de SP 
volta a exigir 
máscaras

Hospitais de São 
Paulo registram 
alta de casos

O presidente da Câmara Municipal 
de São Paulo, Milton Leite (União 
Brasil), disse que o uso de máscaras 
voltará a ser obrigatório para servi-
dores e vereadores. “É uma forma de 
protegermos a todos que frequen-
tam a Câmara”, explicou.  ESTADO/A3

Os hospitais de SP registraram 
grande aumento de internações e 
de atendimentos por con� rmação 
ou suspeita de Covid-19 e outras 
síndromes gripais.  Foi necessário 
retomar a estrutura utilizada em 
momentos mais críticos.   ESTADO/A3

Taboão passa a 
distribuir senhas para 
testes  ESTADO/A3

Lula atribui morte de 
Marielle à ‘gente’ de 
Bolsonaro  BRASIL/A5

Covid: Brasil terá 4ª 
dose para o público 
acima dos 50 anos

 AAnúncio foi feito nesta quinta pelo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga: “Nós temos vacina, o governo se preparou para isso”

“A segunda dose de reforço já está 
autorizada para acima de 60 anos 
pelo Ministério da Saúde, e vamos 
ampliar para cima de 50 anos”, dis-
se Queiroga ontem após partici-

pação em evento em Brasília. A 
segunda dose de reforço contra a 
Covid-19 já está autorizada para 
pessoas com 60 anos ou mais des-
de meados do mês passado. Os de-

talhes sobre como funcionará o 
esquema de aplicação da quarta 
dose para maiores de 50 anos serão 
descritos em nota técnica a ser di-
vulgada pelo ministério.   BRASIL/A5

Santo Amaro já foi cidade 
e lutou por emancipação
Localizado na zona sul de São 
Paulo, o distrito de Santo Amaro 
é um dos maiores da Capital, res-
pondendo, junto com os bairros 
próximos, por 43% do total da 
super¥ cie da cidade. Os primei-
ros registros datam do século 16, 
quando era ocupada por uma 
aldeia indígena chefiada por 
Caiubi. Em 1832, Santo Amaro 
se emancipou de São Paulo e vi-

rou um município, o que durou 
cerca de 100 anos. Neste perío-
do, foi inaugurada a linha férrea 
São Paulo a Santo Amaro, em 
1886, e no ano de 1899, o então 
município ganhou a Santa Casa 
de Misericórdia de Santo Amaro. 
De acordo com historiadores, a 
reincorporação à cidade de São 
Paulo teve início na Revolução 
de 1932.  ESTADO/A3

MEMÓRIA

ARQUIVO HISTÓRICO

NA REDE PRIVADA SERVIDOR E VEREADOR

Anitta inaugura 
estátua de cera 
em Nova York

Homenageada pelo museu 
Madame Tussauds, em Nova 
York, com uma estátua de 
cera em tamanho real, a can-
tora Anitta, 29, se disse muito 
orgulhosa por fazer parte do 
acervo que conta com está-
tuas de outras figuras impor-
tantes mundiais: “Estou mor-
rendo de orgulho”. A estátua 
da brasileira, com 1,62 de al-
tura, finalmente ficou pron-
ta após seis meses.   ANEXO/A12

DIVULGAÇÃO/MADAME TUSSAUDS
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Crescimento setor de serviços. O crescimento de 1% no 
setor de serviços foi o principal responsável pelo avanço 
da economia do país, na passagem do último trimestre de 
2021 para o primeiro deste ano. O Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos 
no país, teve crescimento de 1% no período.   De acordo 
com dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), um dos destaques foi o seg-
mento de outros serviços, que inclui trabalhos presenciais 
prestados às famílias, como alojamento e alimentação, e 
que cresceu 2,2%. Outro destaque entre os serviços foi o 
grupo transporte, armazenagem e correio, que cresceu 
2,1%. Já o comércio avançou 1,6%. Segundo o IBGE, o cres-
cimento tem relação com a flexibilização das medidas de 
isolamento adotadas devido à pandemia de covid-19.  (AB)

Reajuste. Está publicada no Diário Oficial da União desta 
quinta-feira (2) a lei que fixa o salário mínimo de R$ 1.212, 
neste ano. A norma, assinada pelo presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, fixa o valor do piso nacional, que foi 
anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, em 31 de dezem-
bro ano passado por meio de medida provisória (MP).   À 
época, a MP nº 1.091 elevou o mínimo em 10,18% em rela-
ção aos R$ 1.100 pagos em 2021, com reposição da inflação 
do período. Para as remunerações vinculadas ao salário 
mínimo, os valores de referência diário e por hora serão de 
R$ 40,40 e R$ 5,51, respectivamente. Segundo o Ministério 
da Economia, cada real a mais representa uma despesa de 
quase R$ 365 milhões aos cofres públicos. O plenário do 
Senado aprovou a MP, na semana passada, e o texto seguiu 
para promulgação de Pacheco. (AB)

Educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) divulgou ontem a lista dos municípios 
que estão aptos a receber o pagamento do recurso de 
apoio à manutenção de novas matrículas em turmas da 
educação infantil - creches e pré-escolas.   A verba é desti-
nada a instituições educacionais públicas ou filantrópicas 
sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público que 
tenham cadastradas novas matrículas em novas turmas e 
que ainda não foram contempladas com recursos do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A 
matéria completa no site da Gazeta. (AB)

ALF RIBEIRO/FOLHAPRESS

NOTAS

Algumas cidades 
do estado de São 
Paulo, incluin-
do a Capital, já 
começaram a 

oferecer a quinta dose da 
vacina antiCovid, seguindo 
diretrizes do Ministério da 
Saúde. No entanto, apenas 
idosos imunossuprimidos 
com mais de 60 anos po-
dem receber o reforço extra 
por estarem mais vulnerá-
veis aos sintomas da doença.

Apesar de oficialmente 
os calendários desses muni-
cípios divulgarem que esse 
reforço na imunização se 
trata da quarta dose, na prá-
tica, se trata de uma quinta 
aplicação porque o esque-
ma primário para imunos-
suprimidos é de três doses, 
de acordo com o Ministério 
da Saúde. 

 D Governo reforça a importância da vacinação contra a Covid

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Já é possível tomar a 5ª 
dose contra Covid em SP

IMUNIZAÇÃO. O reforço adicional está disponível apenas para um grupo específi co, 
que deve ser ampliado em breve; veja critérios para receber a vacinação em SP 

Somada a quarta dose, já 
recebida por muitos idosos, 
o que está sendo oferecida 
no momento é uma “dose 
extra” de reforço.

A recomendação, de aco-
rodo com a Secretaria Esta-

dual de Saúde (SES) paulista, 
segue as determinações do 
Plano Nacional de Imuniza-
ções (PNI). Estudiosos em in-
fectologia explicam que essa 
dose extra é importante por-
que pessoas imunossuprimi-

das têm naturalmente uma 
resposta menor à ação das 
vacinas.

O doutor em imunologia 
e pesquisador do Instituto 
de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Gustavo Cabral expli-
ca que “os imunossuprimi-
dos têm fatores que limitam 
a resposta induzida pela va-
cina, seja pela supressão do 
sistema imune por causa de 
um tratamento específico 
para uma doença, seja por 
uma patologia crônica que 
afeta a atuação desse siste-
ma. Por isso, esse grupo pre-
cisa de uma vacina a mais. 
Eles também foram os pri-
meiros a serem vacinados, 
então os primeiros a terem 
uma queda na imunidade”.  

Leia a matéria completa 
no site da Gazeta. (GSP)

F altam menos de 
100 dias para mais 
uma edição do Rock 
in Rio e a organi-
zação do festival já 

começou a montar as estru-
turas que irão receber o pú-
blico. Neste ano, mais de 700 
mil pessoas devem compa-
recer ao evento para assis-
tir 250 shows. O Rock in Rio 
acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 
9, 10 e 11 de setembro, na Ci-
dade do Rock, na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Além das 
atrações musicais, a organi-
zação ressalta que serão gera-
dos cerca de 28 mil postos de 
trabalho e que o impacto na 
economia da cidade será de R$ 1,7 bilhão. 

De acordo com a organização do Rock 
in Rio, “são profissionais que fazem toda 
diferença, desde a equipe envolvida dire-
tamente na produção até os que atuam na 
estruturação do parque como um todo, da 
montagem, limpeza e muitos outros seto-
res. Tudo isso também gera um impacto 
econômico que já está estimado para esta 
edição (pela Fundação Getúlio Vargas) em 
R$ 1,7 bilhão na cidade do Rio de Janeiro, por 
meio da rede hoteleira, comércio e pontos 
turísticos, já que mais de 60% do público 
vem de fora da cidade”. 

Para o presidente do Rock in Rio, Rober-
to Medida, o evento deste ano será histó-
rico. “Em 2 de setembro teremos um dia 
histórico, como em 1985, de festa, de cele-
bração e de paz. Não é apenas sobre música, 
mas sobretudo experiência. A vida é muito 
melhor ao vivo. Será uma explosão de felici-
dade que pode ser percebida desde já neste 
momento de preparação”. 

CRONOGRAMA DA MONTAGEM DOS
 PALCOS 
As primeiras áreas a serem montadas serão 
a VIP e o Palco Mundo (principal do even-
to). A VIP segue os mesmos moldes da edi-
ção de 2019, com um espaço de 3.680m² e 
deve receber cerca de 5 mil pessoas por dia. 

Paralelamente, o Palco Mundo também 
é construído. A estrutura terá um visual 
mais robusto e ainda mais moderno com 
quase 200 toneladas de aço, equivalentes a 

200 carros, totalmente reciclado. Com mais 
de 100 metros de largura e uma altura pro-
porcional a um edifício de 10 andares, o pal-
co será o maior do festival desde a primeira 
edição, em 1985. 

Os telões localizados nas laterais do pal-
co também vão mudar. Desta vez, ficarão 
fixos de forma vertical e aumentarão de ta-
manho, com 11,5m de altura e 8m de 
largura. 

No cronograma, os próximos na mon-
tagem serão o Espaço Favela, Rock District e 
Rock Street e, em seguida, as outras 15 áreas 
que vão compor todo o local, totalizando os 
20 espaços de entretenimento que com-
põem toda a Cidade do Rock.

TRANSPORTE PARA O ROCK IN RIO?
O público que for ao Rock in Rio deste ano 
também contará com um serviço de trans-
porte diferenciado. O Transporte Primeira 
Classe. No total, são 15 trajetos sem paradas, 
feitos em ônibus executivos. 

O valor da passagem é de R$ 125 e garan-
te a ida e retorno do evento. O valor pode 
ser parcelado em até 3 vezes, e a venda está 
aberta com vagas limitadas no site. A venda 
é somente online e os compradores deve-
rão optar pelo ponto de partida, data e ho-
rário que desejarem, mas podem retornar 
em qualquer horário e para qualquer des-
tino (exceto rota de Petrópolis), a partir de 
22h, com saídas mediante demanda. Leia a 
matéria completa com todas as atrações do 
festival no site da Gazeta. (Matheus Herbert)

Economia: Rock in Rio terá 250 shows 
e deve gerar cerca de 30 mil empregos

 D O Rock in Rio deste ano acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade 
do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro; ingressos para os shows já esgotaram 

DIVULGAÇÃO

O público que 
for ao Rock in 
Rio deste ano 
também contará 
com um serviço 
de transporte 
diferenciado; 
no total, são 
15 trajetos sem 
paradas, feitos em 
ônibus executivos
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Crescimento setor de serviços. O crescimento de 1% no 
setor de serviços foi o principal responsável pelo avanço 
da economia do país, na passagem do último trimestre de 
2021 para o primeiro deste ano. O Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos 
no país, teve crescimento de 1% no período.   De acordo 
com dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), um dos destaques foi o seg-
mento de outros serviços, que inclui trabalhos presenciais 
prestados às famílias, como alojamento e alimentação, e 
que cresceu 2,2%. Outro destaque entre os serviços foi o 
grupo transporte, armazenagem e correio, que cresceu 
2,1%. Já o comércio avançou 1,6%. Segundo o IBGE, o cres-
cimento tem relação com a flexibilização das medidas de 
isolamento adotadas devido à pandemia de covid-19.  (AB)

Reajuste. Está publicada no Diário Oficial da União desta 
quinta-feira (2) a lei que fixa o salário mínimo de R$ 1.212, 
neste ano. A norma, assinada pelo presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco, fixa o valor do piso nacional, que foi 
anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, em 31 de dezem-
bro ano passado por meio de medida provisória (MP).   À 
época, a MP nº 1.091 elevou o mínimo em 10,18% em rela-
ção aos R$ 1.100 pagos em 2021, com reposição da inflação 
do período. Para as remunerações vinculadas ao salário 
mínimo, os valores de referência diário e por hora serão de 
R$ 40,40 e R$ 5,51, respectivamente. Segundo o Ministério 
da Economia, cada real a mais representa uma despesa de 
quase R$ 365 milhões aos cofres públicos. O plenário do 
Senado aprovou a MP, na semana passada, e o texto seguiu 
para promulgação de Pacheco. (AB)

Educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) divulgou ontem a lista dos municípios 
que estão aptos a receber o pagamento do recurso de 
apoio à manutenção de novas matrículas em turmas da 
educação infantil - creches e pré-escolas.   A verba é desti-
nada a instituições educacionais públicas ou filantrópicas 
sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público que 
tenham cadastradas novas matrículas em novas turmas e 
que ainda não foram contempladas com recursos do Fun-
do de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A 
matéria completa no site da Gazeta. (AB)
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NOTAS

Algumas cidades 
do estado de São 
Paulo, incluin-
do a Capital, já 
começaram a 

oferecer a quinta dose da 
vacina antiCovid, seguindo 
diretrizes do Ministério da 
Saúde. No entanto, apenas 
idosos imunossuprimidos 
com mais de 60 anos po-
dem receber o reforço extra 
por estarem mais vulnerá-
veis aos sintomas da doença.

Apesar de oficialmente 
os calendários desses muni-
cípios divulgarem que esse 
reforço na imunização se 
trata da quarta dose, na prá-
tica, se trata de uma quinta 
aplicação porque o esque-
ma primário para imunos-
suprimidos é de três doses, 
de acordo com o Ministério 
da Saúde. 

 D Governo reforça a importância da vacinação contra a Covid

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Já é possível tomar a 5ª 
dose contra Covid em SP

IMUNIZAÇÃO. O reforço adicional está disponível apenas para um grupo específi co, 
que deve ser ampliado em breve; veja critérios para receber a vacinação em SP 

Somada a quarta dose, já 
recebida por muitos idosos, 
o que está sendo oferecida 
no momento é uma “dose 
extra” de reforço.

A recomendação, de aco-
rodo com a Secretaria Esta-

dual de Saúde (SES) paulista, 
segue as determinações do 
Plano Nacional de Imuniza-
ções (PNI). Estudiosos em in-
fectologia explicam que essa 
dose extra é importante por-
que pessoas imunossuprimi-

das têm naturalmente uma 
resposta menor à ação das 
vacinas.

O doutor em imunologia 
e pesquisador do Instituto 
de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Gustavo Cabral expli-
ca que “os imunossuprimi-
dos têm fatores que limitam 
a resposta induzida pela va-
cina, seja pela supressão do 
sistema imune por causa de 
um tratamento específico 
para uma doença, seja por 
uma patologia crônica que 
afeta a atuação desse siste-
ma. Por isso, esse grupo pre-
cisa de uma vacina a mais. 
Eles também foram os pri-
meiros a serem vacinados, 
então os primeiros a terem 
uma queda na imunidade”.  

Leia a matéria completa 
no site da Gazeta. (GSP)

F altam menos de 
100 dias para mais 
uma edição do Rock 
in Rio e a organi-
zação do festival já 

começou a montar as estru-
turas que irão receber o pú-
blico. Neste ano, mais de 700 
mil pessoas devem compa-
recer ao evento para assis-
tir 250 shows. O Rock in Rio 
acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 
9, 10 e 11 de setembro, na Ci-
dade do Rock, na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Além das 
atrações musicais, a organi-
zação ressalta que serão gera-
dos cerca de 28 mil postos de 
trabalho e que o impacto na 
economia da cidade será de R$ 1,7 bilhão. 

De acordo com a organização do Rock 
in Rio, “são profissionais que fazem toda 
diferença, desde a equipe envolvida dire-
tamente na produção até os que atuam na 
estruturação do parque como um todo, da 
montagem, limpeza e muitos outros seto-
res. Tudo isso também gera um impacto 
econômico que já está estimado para esta 
edição (pela Fundação Getúlio Vargas) em 
R$ 1,7 bilhão na cidade do Rio de Janeiro, por 
meio da rede hoteleira, comércio e pontos 
turísticos, já que mais de 60% do público 
vem de fora da cidade”. 

Para o presidente do Rock in Rio, Rober-
to Medida, o evento deste ano será histó-
rico. “Em 2 de setembro teremos um dia 
histórico, como em 1985, de festa, de cele-
bração e de paz. Não é apenas sobre música, 
mas sobretudo experiência. A vida é muito 
melhor ao vivo. Será uma explosão de felici-
dade que pode ser percebida desde já neste 
momento de preparação”. 

CRONOGRAMA DA MONTAGEM DOS
 PALCOS 
As primeiras áreas a serem montadas serão 
a VIP e o Palco Mundo (principal do even-
to). A VIP segue os mesmos moldes da edi-
ção de 2019, com um espaço de 3.680m² e 
deve receber cerca de 5 mil pessoas por dia. 

Paralelamente, o Palco Mundo também 
é construído. A estrutura terá um visual 
mais robusto e ainda mais moderno com 
quase 200 toneladas de aço, equivalentes a 

200 carros, totalmente reciclado. Com mais 
de 100 metros de largura e uma altura pro-
porcional a um edifício de 10 andares, o pal-
co será o maior do festival desde a primeira 
edição, em 1985. 

Os telões localizados nas laterais do pal-
co também vão mudar. Desta vez, ficarão 
fixos de forma vertical e aumentarão de ta-
manho, com 11,5m de altura e 8m de 
largura. 

No cronograma, os próximos na mon-
tagem serão o Espaço Favela, Rock District e 
Rock Street e, em seguida, as outras 15 áreas 
que vão compor todo o local, totalizando os 
20 espaços de entretenimento que com-
põem toda a Cidade do Rock.

TRANSPORTE PARA O ROCK IN RIO?
O público que for ao Rock in Rio deste ano 
também contará com um serviço de trans-
porte diferenciado. O Transporte Primeira 
Classe. No total, são 15 trajetos sem paradas, 
feitos em ônibus executivos. 

O valor da passagem é de R$ 125 e garan-
te a ida e retorno do evento. O valor pode 
ser parcelado em até 3 vezes, e a venda está 
aberta com vagas limitadas no site. A venda 
é somente online e os compradores deve-
rão optar pelo ponto de partida, data e ho-
rário que desejarem, mas podem retornar 
em qualquer horário e para qualquer des-
tino (exceto rota de Petrópolis), a partir de 
22h, com saídas mediante demanda. Leia a 
matéria completa com todas as atrações do 
festival no site da Gazeta. (Matheus Herbert)

Economia: Rock in Rio terá 250 shows 
e deve gerar cerca de 30 mil empregos

 D O Rock in Rio deste ano acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, na Cidade 
do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro; ingressos para os shows já esgotaram 

DIVULGAÇÃO

O público que 
for ao Rock in 
Rio deste ano 
também contará 
com um serviço 
de transporte 
diferenciado; 
no total, são 
15 trajetos sem 
paradas, feitos em 
ônibus executivos
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 A O governador de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia (PSDB), 
anunciou na noite de ter-
ça (31) uma mudança no co-
mando da secretaria de Edu-
cação (Seduc). O novo titular 
da pasta será Hubert Alqué-
res, atual diretor do Colé-
gio Bandeirantes, um dos 
mais tradicionais da capi-
tal paulista, e vice-presiden-
te do Conselho Estadual de  
Educação.

O órgão vinha sendo che-
fiada de maneira interina 
pela professora Renilda Pe-
res Lima após Rossieli Soa-
res ter deixado o cargo em 
1º de abril.

Hubert Alquéres é o nome 
que mais agrada ao atual go-
vernador de São Paulo, atual-
mente. 

A seis meses do térmi-
no do atual mandato, Rodri-
go  Garcia quer contar com 
um secretário com trânsito 
político, como era Rossieli 
Soares. Por isso, escolheu Al-
quéres, que é filiado ao PSDB 
desde 1989.

Mirando reeleição, governador 
troca secretário de Educação

ENSINO EM SÃO PAULO. Hubert Alquéres foi nomeado na manhã desta quinta-feira como titular da pasta

A educação é uma das 
principais vitrines eleito-
rais do tucano na tentativa 
de uma reeleição, em outu-
bro deste ano, após assumir 
no lugar do companheiro de 
partido João Doria.

Presidente do Conselho 
Estadual de Educação por 
quatro mandatos, Alquéres 
tem trânsito na área e con-
tato próximo com nomes da 
educação ligados ao PSDB 
desde a gestão de Mário Co-
vas (1995-2001). Procurado 
para comentar o convite, ele 
não quis dar entrevista nesta 
quinta-feira.

Entre as ações que podem 
ser exploradas pelos tuca-
nos na campanha está o au-
mento das escolas em tem-
po integral no estado de São 
Paulo. O governo tem pro-
metido ampliar das atuais 
2.050 escolas nesse formato 
para 3.000 até o final do ano 
que vem.

Para ler a matéria na ín-
tegra acesse o site da Gaze-
ta. (FP)

Câmara 
de SP volta 
a exigir 
máscaras 

 A O presidente da Câmara 
Municipal de São Paulo, Milton 
Leite (União Brasil), informou 
na tarde desta quarta-feira que 
o uso de máscaras voltará a 
ser obrigatório dentro do Casa 
para servidores e vereadores. 

“Diante do cenário atual, é 
uma forma de protegermos a 
todos que frequentam a Câma-
ra”, diz Leite.

Para os visitantes, a Câma-
ra recomenda o uso da prote-
ção contra o vírus. Também 
segue válida a obrigatorieda-
de para todos, incluindo visi-
tantes, quando há auditórios 
e galerias com mais de 50% da 
ocupação, bem como a apre-
sentação do comprovante de 
vacina.

A Prefeitura de São Paulo 
seguiu recomendação do go-
verno paulista e anunciou nes-
ta quarta que o uso de másca-
ras na cidade é recomendado 
em ambientes fechados. A 
decisão foi tomada após reu-
nião com técnicos da Secreta-
ria Municipal da Saúde (SMS) 
para avaliação dos índices 
epidemiológicos das últimas  
semanas. (Bruno Hoffmann)

COVID-19

Presidente do 
PSDB diz abrir 
mão de pré-
candidatura 

 A O presidente do diretório 
municipal do PSDB na cidade 
de São Paulo, Fernando Alfre-
do, anunciou nesta quarta- 
feira que aceita abrir mão da 
pré-candidatura ao Senado 
caso seja melhor para a com-
posição política da legenda. 
Ele demonstra interesse em 
concorrer ao cargo desde o 
ano passado.

Em contato com a repor-
tagem da Gazeta, Alfredo dis-
se que o País vive um mo-
mento muito difícil, e que “o 
radicalismo e a ameaça à de-
mocracia” nunca estiveram 
em tamanha evidência.

“Não é momento para 
projetos individuais. Tenho 
meus sonhos e desejos, mas 
nossa luta é por uma socie-
dade mais justa e igualitária. 
Meu candidato ao Senado Fe-
deral é o que for melhor para 
composição política da vitó-
ria da democracia contra o 
autoritarismo”, afirmou.

“O projeto mais impor-
tante para o PSDB é a ree-
leição do Rodrigo [Garcia, 
governador e candidato à 
reeleição ao Governo de São 
Paulo]. Nenhum outro proje-
to pode sobrepor isso. Então, 
se precisar da vaga do Senado 
para o leque de aliança do Ro-
drigo ficar mais fortalecido, 
estou disposto a abrir mão. 
Não é o meu sonho que vai 
atrapalhar o projeto do PSDB, 
que é coletivo”, disse o presi-
dente do PSDB-SP.

A informação foi dada 
no mesmo dia que surgiu 
uma expectativa de que o 
ex-presidente do PSDB, José 
Aníbal, vai apresentar o seu 
nome como pré-candida-
to ao Senado na próxima  
segunda-feira (6).

Rodrigo Garcia, no en-
tanto, tem negociado com o 
União Brasil a indicação do 
candidato a senador e com 
o MDB a vaga de vice em sua 
chapa. (BH)

AO SENADO 

 A Os hospitais privados de 
São Paulo registraram grande 
aumento de internações e de 
atendimentos por confirma-
ção ou suspeita de Covid-19 e 
de outras síndromes gripais.

Entre eles está o Hospital 
Nipo-Brasileiro. Na última se-
gunda-feira (30), houve aproxi-
madamente 400 atendimen-
tos no pronto-atendimento 
respiratório. Segundo Rodri-
go Borsari, superintendente 
técnico do hospital, em abril a 
média diária era 60.

Foi necessário retomar a 
estrutura utilizada em mo-
mentos mais críticos. Há al-
guns meses, com a diminuição 

Hospitais privados registram 
aumento de casos de Covid-19

 Fachada do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

No Hospital Israelita Albert Einstein, a quantidade de pacientes 
internados  passou de dez, em 1º de maio, para 54, na quarta-feira

dos casos, a estrutura espe-
cial tinha sido adaptada para 
atender pacientes com outras 
doenças. “Mas nós precisamos 
voltar atrás”, afirma.

O aumento de atendimen-
tos desse tipo tem relação com 
o avanço de casos de Covid nos 
últimos dias. No Nipo-Brasilei-
ro, a taxa de exames com re-
sultado positivo para a doença 
está em torno de 30%. Antes, 
chegava a 5%.

O hospital infantil Sabará 
também apresentou aumento 
de quadros respiratórios nos 
últimos dias. Segundo bole-
tim, a positividade para o Sars- 
CoV-2 na última semana entre 
pacientes internados e atendi-
dos no pronto-atendimento 
foi de 17%. Essa taxa há quatro 
semanas era de 3%. No Sírio-
-Libanês, o número de hospi-
talizações por Covid mais do 
que dobrou no último mês, 
passando de 13, no dia 2 de 
maio, para 30 na última segun-
da (30). Leia a matéria comple-
ta no site da Gazeta. (GSP)

Taboão 
distribui 
senhas  
para testes 

 A A Prefeitura de Taboão da 
Serra divulgou que o atendi-
mento para realizar testes rá-
pidos de Covid-19, no Parque 
das Hortênsias, passa a ser 
feito através da distribuição 
de senhas no local até às 15h.

Em nota a prefeitura do 
município esclarece que: 
“para garantir o atendimen-
to de todos os munícipes 
que buscam a testagem para 
detecção da covid-19, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
adotou o uso de senhas, que 
serão distribuídas até as 15h”.

Os testes rápidos são rea-
lizados de segunda a sexta- 
feira, exceto feriado e ponto 
facultativo, das 8h às 16h, no 
Parque das Hortênsias - Praça 
Miguel Ortega, 500, Parque 
Assunção. 

Podem fazer o teste muní-
cipes maiores de 12 anos com 
sintomas gripais (febre, tosse, 
cansaço, dor de cabeça ou dor 
de garganta) que estejam até 
o 7º dia de sintomas. Adoles-
centes de 12 a 17 anos devem 
estar acompanhados de res-
ponsável legal. Para menores 
de 12 anos, a indicação é pro-
curar atendimento no Pronto 
Socorro Infantil (PSI).

ALÔ DOUTOR. 
Os moradores de Taboão da 
Serra com sintomas gripas 
contam ainda com o servi-
ço de consulta remota Alô 
Doutor. Ligando para 4788-
7700, o paciente sintomático 
conversa com equipe médi-
ca sem sair de casa e recebe 
orientações quanto ao que 
fazer. 

O serviço faz a emissão 
de atestados em casos posi-
tivos de Covid-19, acompa-
nhamento dos quadros clí-
nicos e entrega remédios na 
casa dos pacientes, quando 
necessário. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira, ex-
ceto feriado e ponto faculta-
tivo, das 7h às 19h. (GSP)

DE CORONAVÍRUS 

O novo titular da pasta será Hubert Alquéres, atual diretor do Colégio Bandeirantes, na capital paulista

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

 A Localizado na zona sul de 
São Paulo, o distrito de San-
to Amaro é um dos maiores 
da Capital, respondendo, jun-
to com os bairros próximos, 
por 43% do total da superfície 
da cidade.

Os primeiros registros de 
Santo Amaro datam do sécu-
lo 16, quando era ocupada por 
uma aldeia indígena chefiada 
por Caiubi. Naquela época, a 
região era conhecida por Jeru-
batuba. O nome Santo Ama-
ro, por sua vez, só passou a ter 
ligação com a região por volta 
de 1680, depois que o padre 
José de Anchieta visitou a lo-
calidade e viu que ali poderia 
ser um povoado.

Para dar forma a este po-
voado, Anchieta ergueu uma 
capela, em terras doadas pelo 
casal português João Paes e 
Suzana Rodrigues, que tam-
bém doaram uma imagem 

Santo Amaro já foi município 
e lutou por emancipação

Camelôs no Largo Treze de Maio Santo Amaro, no ano de 1994

RODNEY SUGUITA/FOLHAPRESS

do santo italiano Santo Ama-
ro, conhecido por proteger os 
carroceiros, carregadores e fa-
bricantes de vela.

MUNICÍPIO. 
De sua fundação até meados 

dos anos 1800, a região ficou 
marcada pela chegada de co-
lonos alemães, o que fez com 
que em suas terras fosse fun-
dada a primeira colônia es-
trangeira do Brasil, segundo 
informações da Prefeitura de 

São Paulo.
Em 1832, contudo, Santo 

Amaro se emancipou de São 
Paulo e virou um município, 
o que durou cerca de 100 anos. 
Neste período, foi inaugurada 
a linha férrea São Paulo a San-
to Amaro, em 1886, e no ano 
de 1899, o então município 
ganhou a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Santo Amaro. Já a 
igreja Matriz, hoje Catedral de 
Santo Amaro, foi inaugurada 
em 1924.

LARGO TREZE DE MAIO. 
Hoje, Santo Amaro é a refe-
rência para muitos morado-
res da região sul da Capital, 
com o Largo Treze de Maio 
sendo seu principal centro co-
mercial.  No local, que já teve o 
nome de Largo do Jogo da Bola 
e Largo Tenente Adolfo é possí-
vel encontrar lojas populares e 
muitos ambulantes.  Em mui-
tos casos, os comerciantes têm 
origem nordestina, visto que a 
região passou a atrair essa po-
pulação em meados do sécu-
lo passado. Acesse a matéria 
na íntegra no site da Gazeta.  
(Gladys Magalhães)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão 
Eletrônico PE DGA 234/2022, processo 01-P-7074/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00244, 
do tipo menor preço global, destinado à contratação de empresa para substituição de cobertura do Prédio da 
Reitoria VI, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o 
dia 20/06/2022, às 09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - PROCESSO CPL 
Nº 15/2022 - EDITAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS (JD. 
OLIDEL) – ALUMINIO/SP.  Tornamos público aos interessados a 
abertura da TP retro mencionada. Data de encerramento: 21/06/2022 
às 14h00. O edital será disponibilizado no site: www.aluminio.sp.gov.
br os anexos técnicos serão fornecidos mediante troca de CD ROM 
com o Depto. Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Informações 
e esclarecimentos preferencialmente através do e-mail: licitacao@
aluminio.sp.gov.br  Dalila Berger Arantes- Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - PROCESSO CPL 
Nº 19/2022- EDITAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO CIVIL DE IMPLANTAÇÃO 

DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS 
GENEBRA E FIGUEIRAS 7 NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO/SP 
(ETAPA 3). Tornamos público aos interessados a abertura da TP 
retro mencionada. Data de encerramento: 22/06/2022 às 14h00. 
O edital será disponibilizado no site: www.aluminio.sp.gov.br os 
anexos técnicos serão fornecidos mediante troca de CD ROM com 
o Depto. Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Informações e 
esclarecimentos preferencialmente através do e-mail: licitacao@
aluminio.sp.gov.br Dalila Berger Arantes- Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 27/2022
PROCESSO N.º 47/2022

OBJETO: Registro de preço para fornecimento de elemento filtrante (refil), com mão 
de obra para instalação/troca inclusa, para os purificadores de água instalados nas 
dependências dos órgãos e departamentos da Prefeitura Municipal de Araçariguama, 
pelo período de (12) doze meses. Sessão Pública: 15/06/2022 às 9h, na Rua São João, 
228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir 
do dia 03/06/2022, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no site 
da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

Processo Licitatório 101/2022 – Pregão 20/2022. Objeto: Aquisição de veí-
culo automotor, tipo mini furgão, transformado em ambulância, relativo ao 
Recurso de Emenda Parlamentar, de acordo com a proposta de aquisição de 
equipamento/material permanente nº da proposta: 12893.128000/1210-01 
do Ministério da Saúde, para atender a solicitação da Secretaria de Saúde 
e Vigilância Epidemiológica. Edital de Rerratificação. 1 – Fica acrescido na 
descrição do objeto do lote 1/item 1 do Anexo I – Termo de Referência e no 
item 1.3 do edital, a exigência: “O compartilhamento do motorista deverá 
ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado 
pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. 
O compartilhamento do paciente deverá ser fornecido original do fabricante 
do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com 
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUS.”. 2 – O 
prazo estabelecido no preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de 
recebimento das propostas, passa a ser às 08 horas do dia 21/06/2022, e o 
início do pregão, passa a ser às 09 horas do dia 21/06/2022. 3 - As demais 
cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 de junho 
de 2022. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 102/2022 – Pregão 21/2022. Objeto: Aquisição de 
veículo automotor, tipo mini furgão, transformado em ambulância, relativo 
ao Recurso de Emenda Parlamentar nº 2021.054.21551, para atender a 
solicitação da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Edital de 
Rerratificação. 1 – Fica acrescido na descrição do objeto do lote 1/item 1 
do Anexo I – Termo de Referência e no item 1.3 do edital, a exigência: “O 
compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original 
do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, 
ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartilhamento do paciente 
deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica um sistema de Ar Condicionado, com ventilação tipo exaustão la-
teral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica 
deverá ser com mínimo de 15.000 BTUS.”. 2 – O prazo estabelecido no 
preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de recebimento das propos-
tas, passa a ser às 14 horas do dia 21/06/2022, e o início do pregão, passa 
a ser às 15 horas do dia 21/06/2022. 3 - As demais cláusulas e condições 
permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 de junho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 103/2022 – Pregão 22/2022. Objeto: Aquisição de 
veículo automotor, tipo mini furgão, transformado em ambulância, relativo 
ao Recurso de Emenda Parlamentar nº 2022.085.38785, para atender a 
solicitação da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Edital de 
Rerratificação. 1 – Fica acrescido na descrição do objeto do lote 1/item 1 
do Anexo I – Termo de Referência e no item 1.3 do edital, a exigência: “O 
compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original 
do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, 
ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartilhamento do paciente 
deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica um sistema de Ar Condicionado, com ventilação tipo exaustão la-
teral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica 
deverá ser com mínimo de 15.000 BTUS.”. 2 – O prazo estabelecido no 
preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de recebimento das propos-
tas, passa a ser às 08 horas do dia 22/06/2022, e o início do pregão, passa 
a ser às 09 horas do dia 22/06/2022. 3 - As demais cláusulas e condições 
permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 de junho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 003/22 

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para a execução dos serviços de mão de obra, 
com fornecimento de materiais de primeira 
linha, para as obras de “Reforma e Adequação 
da Praça do Cerrado”, localizada na Área “A”, 
Quadra “23”, Lindeira à a Rua dos Lírios, das Palmas 
e dos Birís, Bairro Parque Morada do Sol, em 
Descalvado, São Paulo, através do Convênio n.º 
000336/2021, firmado com o Estado de São Paulo 
ENCERRAMENTO: Dia 22 de junho de 2.022, às 
09:00 horas VALOR ESTIMADO: R$ 130.517,77 
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A visita deverá 
ser realizada até o dia anterior à data designada 
para a entrega e abertura dos Envelopes e 
previamente agendada junto à Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços 
Públicos, através do telefone (19) 3583-9303. 
A visita deverá ser realizada pelo representante 
legal da empresa ou pessoa devidamente 
credenciada. RETIRADA DO EDITAL: O Edital 
Completo poderá ser retirado à Rua José Quirino 
Ribeiro, 55, na Seção de Licitação, das 10:00 às 
16:00 horas, nos dias úteis, solicitado através do 
E-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br, ou ainda, 
no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações”  
INFORMAÇÕES: Fone (19) 3583-9319.

Descalvado, 01 de junho de 2.022.
Antonio Carlos Rescini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022

A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 22 de Junho de 2022, 
às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, 
será realizada licitação aberta através do Processo nº 132/2022, Pregão Presencial nº 23/2022, do 
tipo menor preço, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ACERVOS LITERÁRIOS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTOJUVENIL PARA A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a 
sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através 
do email: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 

Gaviao Peixoto, em 02 de Junho de 2022.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro Municipal 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00393/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00329, Processo 15P-12430/2022, do tipo menor preço por item destinado a 
Registro de Preços de Touca Cirúrgica, Máscaras e Aventais Descartáveis, de acordo com o 
discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/06/2022 às 09:30 
horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022
Processo nº 8883/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 
EMEI PROFª. NAIR ANTUNES DE ALMEIDA

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO

1. ENGEBASE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA. – HA-
BILITADA
2. RM CONSTRUÇÕES LTDA – INABILITADA
3. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – HABILITADA
4. CENTURY CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
– HABILITADA
5. J & ALVES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – HABI-
LITADA

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposi-
ção de recurso da fase de “habilitação”.

A ata com maiores informações estará disponível no Portal da 
Transparência no site 
www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados no 
Setor de Licitações, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – 
Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-
000, e poderão ser solicitados através do link https://portofeliz.
1doc.com.br/atendimento (Protocolos).

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Eletrônico nº 17/2022, tipo menor 
preço unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de móveis para di-
versas secretarias,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à 
sessão a ser realizada no dia 28/06/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. 
Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Duran-
te a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia 
da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através 
do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 03 de junho de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público a Tomada de Preços nº 014/2022, tipo menor 
preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução nos serviços de recape-
amento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) em asfáltico existente em 
diversas ruas do centro e campo da formiga, totalizando uma área de 5.826,44 m²,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 21/06/2022 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do 
Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de 
máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, 
de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 03 de junho de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - PROCESSO Nº 24/2022 - EDITAL Nº 22/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço Global. Interessado: Município 
de Taiaçu. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento continuado de pão tipo 
francês congelado, pão de batata congelado, pão de queijo tradicional congelado, ros-
ca congelada, pão de hambúrguer congelado e pão de leite congelado, condicionada à 
cessão não onerosa, em regime de comodato, e pelo prazo que perdurar a contratação, 
de 01 Forno com 10 telas a gás, com capacidade para 250 pães; 01 Câmara Climática 
com capacidade para 1000 pães; 01 Freezer  de 500 litros, com capacidade para 4500 
pães; 01 Armário com capacidade para 500 pães; 60 Esteiras com capacidade para 
1500 pães e 10 Assadeiras Lisas, conforme especifi cações e condições estabelecidas 
no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data e hora do início das pro-
postas: às 08 horas do dia 03/06/2022. Data e hora limite para impugnação: às 17 
horas do dia 10/06/2022. Data e hora fi nal das propostas: às 08 horas e 59 minutos 
do dia 15/06/2022. Abertura das propostas: às 09 horas do dia 15/06/2022. Modo de 
disputa: Aberto e fechado. Endereço: As propostas serão recebidas exclusivamente 
por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Taiaçu, 02 de junho de 2022. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na Se-
ção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na Rua 
Raul Maçone, 306, telefone (16) 3275-6400, no horário das 08h ás 17h, pelo site: www.
pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliarlicitacao@
taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial nº 16/2022, Processo 
nº 25/2022 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos. Data de 
abertura: 21/06/2022 às 09h. 

Taiaçu, 02 de junho de 2022. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

Objeto: Aquisição de parcelada de 3.800 
(três mil e oitocentos) toneladas de bica cor-
rida pelo período de 12 meses, sendo dividi-
da entre cota principal (75%) e cota reser-
vada (25%), conforme termo de referência.
Valor Total Estimado:  R$ 308.940,00
Prazo: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 15/06/2022 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com condições 
de participação, especifi cações e demais in-
formações estará à disposição dos interessa-
dos para conhecimento e retirada na Rua Ciro 
Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida - Araras-SP, 
das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 
17h00min ou pelo site www.saema.com.br 
- Link Licitações - Pregão Presencial. Infor-
mações: (19) 3543-5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 02 de junho de 2022.
José Carlos Martini Junior 

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

COMISSÃO DE SELEÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2022
OBJETO: Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para formalização de 
parceria, em regime de mútua cooperação, para oferecer atendimento 
especializado e grupos reflexivos para acompanhamento de agressores que 
praticaram e/ou praticam violência doméstica e familiar contra a mulher no 
município de Santa Bárbara d´Oeste vinculado ao Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social, no PAEFI – Programa de Atenção Integral 
Especializado a Famílias e Indivíduos em articulação com a Secretaria de 
Segurança do Município.
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentou Proposta – Plano de Trabalho 
e Documentação a seguinte OSC:
- SERVIÇO SOCIAL EM PROMOÇÃO DA CIDADANIA IMACULADA CONCEIÇÃO
A Comissão de Seleção, reunida e após analisar todo o processo referente ao 
Chamamento Público 02/2022, é unânime em emitir parecer que CLASSIFICA a 
PROPOSTA – PLANO DE TRABALHO da OSC: SERVIÇO SOCIAL EM 
PROMOÇÃO DA CIDADANIA IMACULADA CONCEIÇÃO- 07 PONTOS.

Santa Bárbara d’Oeste, 31 de maio de 2021.
Comissão de Seleção: Rosilene Ap. Lamberti Dragone, Clarice Citelli de Souza, 

Gisele de Barros Rosolen, Maria de Fátima Merêncio, Lucas Guidolin Lohr

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 89/2022
Objeto: Contratação de empresa para operacionalização do Centro de Triagem e 
Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), localizado junto ao Viveiro 
Municipal, na Estrada da Cachoeira, nº 1220- Bairro São Joaquim- Nesta.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/06/2022 Às 09h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 02 de junho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 93/2022 - 
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de toneladas de massa asfáltica de 
concreto betuminoso usinado a quente graduação.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/06/2022 Às 13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 02 de junho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 035/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES TIPO 4 X 2, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/06/2022 ÀS 08H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 20/06/2022 
ÀS 09H00.

PREGÃO ELETRÔNICO 042/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E 
ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA –SP, CONTENDO 19 RO-
TAS INCLUINDO ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM 
ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA E ROTAS E ITINERÁRIOS EM ANEXO.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 15/06/2022 ÀS 08H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 15/06/2022 
ÀS 09H00.

OS INTERESSADOS PODERÃO ADQUIRI-LO JUNTO AO SETOR DE SUPRIMEN-
TOS, EM CD-ROM A SER RETIRADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: SITO À RUA FLO-
RIANO 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 AR-
RECADAÇÃO, 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 OU WWW.BB-
MNETLICITACOES.COM.BR

Cabreúva, 02 de junho de 2022
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO 

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 16/2022
Processo Administrativo nº 2500/2022

Objeto: “Melhorias de Estradas Vicinais”.
Data da Sessão: 22/06/2022 
Horário: 09:00 horas
Local: Rua Dr. Silvio Moreira, 25 – Vila dos Pinheiros, Cordeirópolis-
-SP

Pregão Presencial nº 22/2022
Processo Administrativo nº 3755/2022

Objeto: “Contratação de empresa especializada para fornecer licen-
ça de uso de programa computadorizado (software) para o gerencia-
mento das atividades operacionais de manejo arbóreo e avaliação do 
risco de queda de árvores da zona urbana do município de Cordei-
rópolis, além do treinamento e capacitação da equipe de servidores 
municipais responsável pelo sistema que será fornecido.”
Data da Sessão: 21/06/2022 
Horário: 09:00 horas
Local: Rua Toledo Barros, 404 – Centro, Cordeirópolis-SP – Se-
cretaria da Mulher e Desenvolvimento Social.

Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos 
no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br 
no ícone LICITAÇÕES.

Cordeirópolis, 02 de Junho de 2022.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
Início: 02/06/2022 - Encerramento: 20/06/2022 - Horário: 09h00. Abertura da 
Sessão: 20/06/2022 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br 
(http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Global. Objeto: Reforma e aqui-
sição de toldos e congêneres. 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 encer-
ramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do 
Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ 
ou através do e-mail pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 02 de junho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Despacho do Chefe de Gabinete do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Marília – HCFAMEMA, Processo n° 2022/00252, Concorrência 
n° 01/2022, objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE 
ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL PARA UNIFICAÇÃO AO DE-
PARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
HCFAMEMA. Fica prorrogada a abertura as sessão pública do presente 
processo para o dia 06/07/2022, às 09:00 horas, com base nas motivações 
apresentadas nos autos. O Edital alterado está disponível no site: www.
hc.famema.br/licitacoes. Mais informações através do email: compras@hc.
famema.br ou pelo telefone (14) 3434-2501.

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.° 322/2022, proces-
so 12.664/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 21/06/2022. às 08h30min e abertura a partir 
das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a 
abertura da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/AMS–IS/2022 - Processo Administra-
tivo nº. I – 7.364/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro 
de Preços para Eventual Aquisição Material Médico (Fita para Verifi-
cação de GLICOSE). A abertura da Sessão Pública será às 09h30 do 
dia 15/06/2022. A Sessão ocorrerá no Auditório da Autarquia Munici-
pal Saúde - IS, situada na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 
286, Centro, Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. 
O caderno de licitação composto de edital e anexos, poderá ser ad-
quirido no endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra,  
www.itapecerica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 029/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/09806
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022 
OC00032 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 15/06/2022 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 030/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/09786
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022 
OC00031 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 20/06/2022 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 031/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/9807
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022
OC00033
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 22/06/2022 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 032/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/09799
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022
OC00026
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 24/06/2022 – às 10h00min

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

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão 
Eletrônico PE DGA 234/2022, processo 01-P-7074/2022, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00244, 
do tipo menor preço global, destinado à contratação de empresa para substituição de cobertura do Prédio da 
Reitoria VI, de acordo com o discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o 
dia 20/06/2022, às 09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 - PROCESSO CPL 
Nº 15/2022 - EDITAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS (JD. 
OLIDEL) – ALUMINIO/SP.  Tornamos público aos interessados a 
abertura da TP retro mencionada. Data de encerramento: 21/06/2022 
às 14h00. O edital será disponibilizado no site: www.aluminio.sp.gov.
br os anexos técnicos serão fornecidos mediante troca de CD ROM 
com o Depto. Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Informações 
e esclarecimentos preferencialmente através do e-mail: licitacao@
aluminio.sp.gov.br  Dalila Berger Arantes- Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - PROCESSO CPL 
Nº 19/2022- EDITAL DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA SERVIÇO CIVIL DE IMPLANTAÇÃO 

DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS 
GENEBRA E FIGUEIRAS 7 NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO/SP 
(ETAPA 3). Tornamos público aos interessados a abertura da TP 
retro mencionada. Data de encerramento: 22/06/2022 às 14h00. 
O edital será disponibilizado no site: www.aluminio.sp.gov.br os 
anexos técnicos serão fornecidos mediante troca de CD ROM com 
o Depto. Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Informações e 
esclarecimentos preferencialmente através do e-mail: licitacao@
aluminio.sp.gov.br Dalila Berger Arantes- Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 27/2022
PROCESSO N.º 47/2022

OBJETO: Registro de preço para fornecimento de elemento filtrante (refil), com mão 
de obra para instalação/troca inclusa, para os purificadores de água instalados nas 
dependências dos órgãos e departamentos da Prefeitura Municipal de Araçariguama, 
pelo período de (12) doze meses. Sessão Pública: 15/06/2022 às 9h, na Rua São João, 
228 – Centro - Araçariguama - SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição a partir 
do dia 03/06/2022, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e também no site 
da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.

Processo Licitatório 101/2022 – Pregão 20/2022. Objeto: Aquisição de veí-
culo automotor, tipo mini furgão, transformado em ambulância, relativo ao 
Recurso de Emenda Parlamentar, de acordo com a proposta de aquisição de 
equipamento/material permanente nº da proposta: 12893.128000/1210-01 
do Ministério da Saúde, para atender a solicitação da Secretaria de Saúde 
e Vigilância Epidemiológica. Edital de Rerratificação. 1 – Fica acrescido na 
descrição do objeto do lote 1/item 1 do Anexo I – Termo de Referência e no 
item 1.3 do edital, a exigência: “O compartilhamento do motorista deverá 
ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado 
pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. 
O compartilhamento do paciente deverá ser fornecido original do fabricante 
do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com 
ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. 
Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUS.”. 2 – O 
prazo estabelecido no preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de 
recebimento das propostas, passa a ser às 08 horas do dia 21/06/2022, e o 
início do pregão, passa a ser às 09 horas do dia 21/06/2022. 3 - As demais 
cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 de junho 
de 2022. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 102/2022 – Pregão 21/2022. Objeto: Aquisição de 
veículo automotor, tipo mini furgão, transformado em ambulância, relativo 
ao Recurso de Emenda Parlamentar nº 2021.054.21551, para atender a 
solicitação da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Edital de 
Rerratificação. 1 – Fica acrescido na descrição do objeto do lote 1/item 1 
do Anexo I – Termo de Referência e no item 1.3 do edital, a exigência: “O 
compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original 
do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, 
ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartilhamento do paciente 
deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica um sistema de Ar Condicionado, com ventilação tipo exaustão la-
teral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica 
deverá ser com mínimo de 15.000 BTUS.”. 2 – O prazo estabelecido no 
preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de recebimento das propos-
tas, passa a ser às 14 horas do dia 21/06/2022, e o início do pregão, passa 
a ser às 15 horas do dia 21/06/2022. 3 - As demais cláusulas e condições 
permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 de junho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 103/2022 – Pregão 22/2022. Objeto: Aquisição de 
veículo automotor, tipo mini furgão, transformado em ambulância, relativo 
ao Recurso de Emenda Parlamentar nº 2022.085.38785, para atender a 
solicitação da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Edital de 
Rerratificação. 1 – Fica acrescido na descrição do objeto do lote 1/item 1 
do Anexo I – Termo de Referência e no item 1.3 do edital, a exigência: “O 
compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original 
do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, 
ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartilhamento do paciente 
deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela 
fábrica um sistema de Ar Condicionado, com ventilação tipo exaustão la-
teral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica 
deverá ser com mínimo de 15.000 BTUS.”. 2 – O prazo estabelecido no 
preâmbulo do edital, relativo ao encerramento de recebimento das propos-
tas, passa a ser às 08 horas do dia 22/06/2022, e o início do pregão, passa 
a ser às 09 horas do dia 22/06/2022. 3 - As demais cláusulas e condições 
permanecem inalteradas. Castilho – SP, 02 de junho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 003/22 

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para a execução dos serviços de mão de obra, 
com fornecimento de materiais de primeira 
linha, para as obras de “Reforma e Adequação 
da Praça do Cerrado”, localizada na Área “A”, 
Quadra “23”, Lindeira à a Rua dos Lírios, das Palmas 
e dos Birís, Bairro Parque Morada do Sol, em 
Descalvado, São Paulo, através do Convênio n.º 
000336/2021, firmado com o Estado de São Paulo 
ENCERRAMENTO: Dia 22 de junho de 2.022, às 
09:00 horas VALOR ESTIMADO: R$ 130.517,77 
VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A visita deverá 
ser realizada até o dia anterior à data designada 
para a entrega e abertura dos Envelopes e 
previamente agendada junto à Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços 
Públicos, através do telefone (19) 3583-9303. 
A visita deverá ser realizada pelo representante 
legal da empresa ou pessoa devidamente 
credenciada. RETIRADA DO EDITAL: O Edital 
Completo poderá ser retirado à Rua José Quirino 
Ribeiro, 55, na Seção de Licitação, das 10:00 às 
16:00 horas, nos dias úteis, solicitado através do 
E-mail: licitacao@descalvado.sp.gov.br, ou ainda, 
no site: www.descalvado.sp.gov.br “Licitações”  
INFORMAÇÕES: Fone (19) 3583-9319.

Descalvado, 01 de junho de 2.022.
Antonio Carlos Rescini - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022

A Prefeitura Municipal de Gaviao Peixoto, Estado de São Paulo, por intermédio de seu pregoeiro ofi-
cial, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que no dia 22 de Junho de 2022, 
às 08h30min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Alameda Estevo, nº 681, Centro, 
será realizada licitação aberta através do Processo nº 132/2022, Pregão Presencial nº 23/2022, do 
tipo menor preço, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ACERVOS LITERÁRIOS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTOJUVENIL PARA A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência – Anexo I. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser 
retirados ou consultados no horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a 
sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ou no site www.gaviaopeixoto.
sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16) 3338-9999 ou ainda através 
do email: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. 

Gaviao Peixoto, em 02 de Junho de 2022.
ARLEY FAGNANI

Pregoeiro Municipal 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

HOSPITAL DE CLÍNICAS
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - 
UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00393/2022, Oferta de Compra BEC/SP 
102202100592022OC00329, Processo 15P-12430/2022, do tipo menor preço por item destinado a 
Registro de Preços de Touca Cirúrgica, Máscaras e Aventais Descartáveis, de acordo com o 
discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/06/2022 às 09:30 
horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP 
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022
Processo nº 8883/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 
EMEI PROFª. NAIR ANTUNES DE ALMEIDA

Resultado da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO

1. ENGEBASE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA. – HA-
BILITADA
2. RM CONSTRUÇÕES LTDA – INABILITADA
3. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – HABILITADA
4. CENTURY CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
– HABILITADA
5. J & ALVES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – HABI-
LITADA

Fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposi-
ção de recurso da fase de “habilitação”.

A ata com maiores informações estará disponível no Portal da 
Transparência no site 
www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados no 
Setor de Licitações, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 – 
Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-
000, e poderão ser solicitados através do link https://portofeliz.
1doc.com.br/atendimento (Protocolos).

Mário Anselmo Correr
Presidente da Comissão de Licitação

Antônio Cassio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Eletrônico nº 17/2022, tipo menor 
preço unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de móveis para di-
versas secretarias,  cam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à 
sessão a ser realizada no dia 28/06/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos 
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. 
Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Duran-
te a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia 
da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através 
do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 03 de junho de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público a Tomada de Preços nº 014/2022, tipo menor 
preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução nos serviços de recape-
amento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) em asfáltico existente em 
diversas ruas do centro e campo da formiga, totalizando uma área de 5.826,44 m²,  cam convidados 
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 21/06/2022 às 
09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de 
Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do 
Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de 
máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, 
de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.

Sales Oliveira, SP, 03 de junho de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - PROCESSO Nº 24/2022 - EDITAL Nº 22/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico. Tipo: Menor Preço Global. Interessado: Município 
de Taiaçu. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento continuado de pão tipo 
francês congelado, pão de batata congelado, pão de queijo tradicional congelado, ros-
ca congelada, pão de hambúrguer congelado e pão de leite congelado, condicionada à 
cessão não onerosa, em regime de comodato, e pelo prazo que perdurar a contratação, 
de 01 Forno com 10 telas a gás, com capacidade para 250 pães; 01 Câmara Climática 
com capacidade para 1000 pães; 01 Freezer  de 500 litros, com capacidade para 4500 
pães; 01 Armário com capacidade para 500 pães; 60 Esteiras com capacidade para 
1500 pães e 10 Assadeiras Lisas, conforme especifi cações e condições estabelecidas 
no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data e hora do início das pro-
postas: às 08 horas do dia 03/06/2022. Data e hora limite para impugnação: às 17 
horas do dia 10/06/2022. Data e hora fi nal das propostas: às 08 horas e 59 minutos 
do dia 15/06/2022. Abertura das propostas: às 09 horas do dia 15/06/2022. Modo de 
disputa: Aberto e fechado. Endereço: As propostas serão recebidas exclusivamente 
por meio eletrônico no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Taiaçu, 02 de junho de 2022. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022

Acha-se aberta, com instrumento convocatório para ser retirado ou consultado na Se-
ção de Licitações, do prédio sede da Prefeitura Municipal de Taiaçu, situado na Rua 
Raul Maçone, 306, telefone (16) 3275-6400, no horário das 08h ás 17h, pelo site: www.
pmtaiacu.sp.gov.br, ou nos e-mails: licitacao@taiacu.sp.gov.br e auxiliarlicitacao@
taiacu.sp.gov.br, a seguinte licitação pública: Pregão Presencial nº 16/2022, Processo 
nº 25/2022 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos. Data de 
abertura: 21/06/2022 às 09h. 

Taiaçu, 02 de junho de 2022. Mauricio Lofrano Geraldo - Prefeito Municipal

Serviço de Água e Esgoto do 
Município de Araras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

Objeto: Aquisição de parcelada de 3.800 
(três mil e oitocentos) toneladas de bica cor-
rida pelo período de 12 meses, sendo dividi-
da entre cota principal (75%) e cota reser-
vada (25%), conforme termo de referência.
Valor Total Estimado:  R$ 308.940,00
Prazo: 12 (doze) meses. 
Sessão Pública: 15/06/2022 às 09h00min. 
Retirada do Edital: O Edital com condições 
de participação, especifi cações e demais in-
formações estará à disposição dos interessa-
dos para conhecimento e retirada na Rua Ciro 
Lagazzi, nº 155, Jardim Cândida - Araras-SP, 
das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 
17h00min ou pelo site www.saema.com.br 
- Link Licitações - Pregão Presencial. Infor-
mações: (19) 3543-5509 e (19) 3543-5523. 

Araras, 02 de junho de 2022.
José Carlos Martini Junior 

Presidente Executivo
Fernanda Buzo

Chefe da Divisão de Compras e Licitações

COMISSÃO DE SELEÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2022
OBJETO: Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para formalização de 
parceria, em regime de mútua cooperação, para oferecer atendimento 
especializado e grupos reflexivos para acompanhamento de agressores que 
praticaram e/ou praticam violência doméstica e familiar contra a mulher no 
município de Santa Bárbara d´Oeste vinculado ao Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social, no PAEFI – Programa de Atenção Integral 
Especializado a Famílias e Indivíduos em articulação com a Secretaria de 
Segurança do Município.
Divulgado o edital e expedida às cópias, apresentou Proposta – Plano de Trabalho 
e Documentação a seguinte OSC:
- SERVIÇO SOCIAL EM PROMOÇÃO DA CIDADANIA IMACULADA CONCEIÇÃO
A Comissão de Seleção, reunida e após analisar todo o processo referente ao 
Chamamento Público 02/2022, é unânime em emitir parecer que CLASSIFICA a 
PROPOSTA – PLANO DE TRABALHO da OSC: SERVIÇO SOCIAL EM 
PROMOÇÃO DA CIDADANIA IMACULADA CONCEIÇÃO- 07 PONTOS.

Santa Bárbara d’Oeste, 31 de maio de 2021.
Comissão de Seleção: Rosilene Ap. Lamberti Dragone, Clarice Citelli de Souza, 

Gisele de Barros Rosolen, Maria de Fátima Merêncio, Lucas Guidolin Lohr

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 89/2022
Objeto: Contratação de empresa para operacionalização do Centro de Triagem e 
Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS), localizado junto ao Viveiro 
Municipal, na Estrada da Cachoeira, nº 1220- Bairro São Joaquim- Nesta.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/06/2022 Às 09h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 02 de junho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 93/2022 - 
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços para fornecimento de toneladas de massa asfáltica de 
concreto betuminoso usinado a quente graduação.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/06/2022 Às 13h00
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos interessados, pelo 
site da Prefeitura Municipal www.santabarbara.sp.gov.br. Endereço Eletrônico: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Santa Bárbara d’Oeste, 02 de junho de 2022.
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PREGÃO ELETRÔNICO 035/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÕES TIPO 4 X 2, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 20/06/2022 ÀS 08H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 20/06/2022 
ÀS 09H00.

PREGÃO ELETRÔNICO 042/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E 
ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA –SP, CONTENDO 19 RO-
TAS INCLUINDO ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM 
ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, CONFORME TER-
MO DE REFERÊNCIA E ROTAS E ITINERÁRIOS EM ANEXO.
CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 15/06/2022 ÀS 08H59.
ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS E INÍCIO DE SESSÃO PÚBLICA: 15/06/2022 
ÀS 09H00.

OS INTERESSADOS PODERÃO ADQUIRI-LO JUNTO AO SETOR DE SUPRIMEN-
TOS, EM CD-ROM A SER RETIRADO NO SEGUINTE ENDEREÇO: SITO À RUA FLO-
RIANO 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 AR-
RECADAÇÃO, 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 OU WWW.BB-
MNETLICITACOES.COM.BR

Cabreúva, 02 de junho de 2022
ANTONIO CARLOS MANGINI

PREFEITO 

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 16/2022
Processo Administrativo nº 2500/2022

Objeto: “Melhorias de Estradas Vicinais”.
Data da Sessão: 22/06/2022 
Horário: 09:00 horas
Local: Rua Dr. Silvio Moreira, 25 – Vila dos Pinheiros, Cordeirópolis-
-SP

Pregão Presencial nº 22/2022
Processo Administrativo nº 3755/2022

Objeto: “Contratação de empresa especializada para fornecer licen-
ça de uso de programa computadorizado (software) para o gerencia-
mento das atividades operacionais de manejo arbóreo e avaliação do 
risco de queda de árvores da zona urbana do município de Cordei-
rópolis, além do treinamento e capacitação da equipe de servidores 
municipais responsável pelo sistema que será fornecido.”
Data da Sessão: 21/06/2022 
Horário: 09:00 horas
Local: Rua Toledo Barros, 404 – Centro, Cordeirópolis-SP – Se-
cretaria da Mulher e Desenvolvimento Social.

Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos 
no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br 
no ícone LICITAÇÕES.

Cordeirópolis, 02 de Junho de 2022.
Carlos Alberto Piola Filho

Diretor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022
Início: 02/06/2022 - Encerramento: 20/06/2022 - Horário: 09h00. Abertura da 
Sessão: 20/06/2022 - Horário: 09h00. Endereço Eletrônico: www.viradouro.sp.gov.br 
(http://191.5.98.25:8079/comprasedital/). Tipo: Menor Valor Global. Objeto: Reforma e aqui-
sição de toldos e congêneres. 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 encer-
ramento e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A cópia digital do 
Edital e seu(s) Anexo(s), poderá ser retirada junto do site http://www.viradouro.sp.gov.br/ 
ou através do e-mail pregao.viradouro@gmail.com. Demais publicações referentes ao 
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.

Viradouro/SP, 02 de junho de 2022. Daniela de Souza Lima - Presidente da CPL

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Despacho do Chefe de Gabinete do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Marília – HCFAMEMA, Processo n° 2022/00252, Concorrência 
n° 01/2022, objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE 
ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO INFANTIL PARA UNIFICAÇÃO AO DE-
PARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
HCFAMEMA. Fica prorrogada a abertura as sessão pública do presente 
processo para o dia 06/07/2022, às 09:00 horas, com base nas motivações 
apresentadas nos autos. O Edital alterado está disponível no site: www.
hc.famema.br/licitacoes. Mais informações através do email: compras@hc.
famema.br ou pelo telefone (14) 3434-2501.

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.° 322/2022, proces-
so 12.664/2022 objetivando o registro de preços 
para aquisição de medicamentos/insumos pa-
dronizados na REMUME. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 21/06/2022. às 08h30min e abertura a partir 
das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais infor-
mações, encontram-se à disposição dos interessa-
dos, no Portal de Compras.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a 
abertura da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/AMS–IS/2022 - Processo Administra-
tivo nº. I – 7.364/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro 
de Preços para Eventual Aquisição Material Médico (Fita para Verifi-
cação de GLICOSE). A abertura da Sessão Pública será às 09h30 do 
dia 15/06/2022. A Sessão ocorrerá no Auditório da Autarquia Munici-
pal Saúde - IS, situada na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº. 
286, Centro, Município de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo. 
O caderno de licitação composto de edital e anexos, poderá ser ad-
quirido no endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra,  
www.itapecerica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO  | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 029/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/09806
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022 
OC00032 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 15/06/2022 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 030/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/09786
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022 
OC00031 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 20/06/2022 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 031/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/9807
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022
OC00033
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 22/06/2022 – às 10h00min

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJE-
TIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUI-
SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – 
TEMPEROS IN NATURA - PARTICIPAÇÃO 
AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 032/
DAESC/2022
PROCESSO nº SEDUC-PRC-2022/09799
OFERTA DE COMPRA N° 080358000012022
OC00026
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br 
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 03/06/2022
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA: 24/06/2022 – às 10h00min

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

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

A5gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De junho De 2022 Brasil + Mundo

 A O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, disse nesta 
quinta-feira (2) que a pasta 
aprovará a aplicação da quar-
ta dose da vacina contra a Co-
vid-19 -ou a segunda dose de 
reforço- para pessoas acima 
de 50 anos.

“A segunda dose de re-
forço já está autorizada para 
cima de 60 anos pelo Minis-
tério da Saúde, e vamos am-
pliar para cima de 50 anos”, 
disse Queiroga nesta quinta-
-feira, após participação em 
evento ministerial em Bra-
sília.

A segunda dose de refor-
ço contra a Covid-19 já está 
autorizada para pessoas com 
60 anos ou mais desde mea-
dos do mês passado. “Nós 
temos vacina. O governo fe-
deral se preparou para isso”, 
afirmou Queiroga.

Os detalhes sobre como 
funcionará o esquema de 
aplicação da quarta dose 
para maiores de 50 anos se-
rão descritos em nota técni-
ca a ser divulgada pelo mi-

‘Nós temos vacina. O governo federal se preparou para isso’, disse 
o ministro Marcelo Queiroga; detalhes poderão ser revelados hoje

WALTERSON ROSA/MS

Quarta dose será autorizada 
a pessoas acima dos 50 anos

SEGUNDO MINISTRO. Detalhes sobre como funcionará o esquema de aplicação serão descritos em nota técnica

nistério. Na pasta da Saúde, 
a expectativa é que o docu-
mento seja publicado nesta 
sexta-feira.

Ao aprovar a quarta dose 
para pessoas com 60 anos ou 
mais, o ministério comanda-
do por Queiroga recomen-
dou a aplicação quatro meses 
após a aplicação da primeira 
dose de reforço. As vacinas 
apontadas para o esquema 
foram as das farmacêuticas 
Pfizer, Janssen e também As-
traZeneca.

Sobre vacinas como a Co-
ronaVac, de tecnologia dife-
rente das demais, não serem 
apontadas para o esquema, a 
pasta disse que aguarda “no-
vas evidências científicas so-
bre a sua efetividade como 
doses de reforço em idosos e 
imunocomprometidos”.

A ampliação do público-
-alvo para a quarta dose se 
dá em um momento em que 
o território nacional enfren-
ta, após flexibilizações, uma 
alta no número de casos e 
internações pela Covid-19 e 

enquanto estados e municí-
pios voltam a, no mínimo, re-
comendar o uso de máscaras 
em locais fechados.

O número de mortes, ain-
da que também em alta, não 
tem tido a mesma elevação. 
Estudos publicados apontam 
que as vacinas utilizadas no 
Brasil aumentam a proteção 
contra o novo coronavírus 
mesmo entre pessoas que já 
tiveram a doença, evitando 
especialmente a ocorrência 
de mortes.

Até a última quart-feiraa 
(1º), 77,4% da população bra-
sileira já havia tomado ao 
menos duas doses da vacina 
contra a Covid-19, de acordo 
com dados compilados pelo 
consórcio de veículos de im-
prensa.

Quase 93 milhões de bra-
sileiros já tomaram ao me-
nos uma dose de reforço 
contra o novo coronavírus, e 
3,5 milhões, até quatro, tam-
bém de acordo com os dados 
do consórcio de imprensa.  
(Henrique Sales Barros, da FP)

no momento em que o 
País registra uma alta 
de casos e de interna-
ções por Covid-19 e que 
o estado de São Paulo 
voltou a recomendar 
o uso de máscaras 
em locais fechados, o 
brasileiro está perdendo 
o medo de ser infectado 
pelo coronavírus, mostra 
pesquisa Datafolha. 
a parcela de entrevis-
tados que se diz muito 
temerosa em relação 
ao contágio é de 37%, 
a menor desde abril de 
2020.
na outra ponta, 29% 
declaram não ter medo 
da infecção. É o maior 
índice registrado desde 
o início da pandemia. 
o auge do temor em 
relação à Covid ocorreu 
em março do ano pas-
sado, quando 55% dos 
entrevistados se diziam 
com muito medo. À épo-
ca, utis de todo o Brasil 
entraram em colapso. 
(Claudia Collucci, da FP)

PANDEMIA 
PELO PAÍS

Brasileiros 
perdem 
medo da 
Covid

 A O pré-candidato à Presidên-
cia Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
atribuiu o assassinato da verea-
dora Marielle Franco, em 2018, 
à “gente” do presidente Jair Bol-
sonaro (PL). Em evento em Por-
to Alegre nesta quarta-feira, o 
petista insinuou que o chefe 
do Executivo tem proximida-
de de milicianos e afirmou que 
“gente dele não tem pudor em 
ter matado a Marielle”.

O ex-presidente disse acre-
ditar que a população não tem 
abertura para se aproximar e 
dialogar com Bolsonaro por-

Lula atribui morte 
de Marielle à ‘gente’ 
de Bolsonaro

Lula insinuou que chefe do executivo tem proximidade de milicianos

RICARDO STUCKERT/DW

que, segundo o petista, o che-
fe do Executivo tem um “lado 
obscuro”. “A gente não sabe a 
qualidade de todos os milicia-
nos dele”, afirmou.

A fala gerou reação entre 
aliados do governo. Na quar-
ta, a deputada federal Bia Kicis 
(PL-DF) cobrou o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) a tomar 
uma atitude.

“Ex-presidiário afirma: 
‘Gente do presidente’ matou a 
Marielle. Esse tipo de fake news 
que pode afetar as eleições será 
coibido? O pré-candidato Lula 

Declaração provoca cobranças ao TSE de 
aliados do atual presidente contra fake news

será preso ou futuramente será 
cassado, na remotíssima hipó-
tese de eleito?”, publicou ela.

Na última terça-feira, o vice-
-presidente da Corte eleitoral, 
ministro Alexandre de Moraes, 
afirmou que os candidatos que 
veicularem notícias falsas que 
possam influenciar a tomada 
de decisão dos eleitores pode-
rão ter suas candidaturas anu-
ladas. O ministro, porém, se 
referia especificamente a con-

teúdo publicado nas redes;
A vereadora do PSOL do Rio 

de Janeiro foi morta junto com 
seu motorista, Anderson Go-
mes, em março de 2018. O po-
licial militar reformado Ronnie 
Lessa e o ex-PM Élcio de Quei-
roz estão presos há três anos, 
acusados de serem os execu-
tores do crime, mas as investi-
gações ainda não identificaram 
o mandante ou os mandantes. 
(Davi Medeiros, do EC)

 A O plenário do Senado apro-
vou nesta quinta-feira (2), em 
dois turnos, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
11/2022, que dá segurança ju-
rídica ao piso salarial nacional 
de enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, auxiliares de en-
fermagem e parteiras. A PEC 
segue agora para a Câmara dos 
Deputados.

A matéria, que foi pro-
posta após senadores e de-
putados  aprovarem o PL 
2.564/2020, de autoria do se-
nador Fabiano Contarato (PT-
-ES), que prevê piso mínimo 
inicial para enfermeiros no va-
lor de R$ 4.750. Pela proposta, 
esta será a remuneração míni-
ma a ser paga nacionalmente 
por serviços de saúde públi-
cos e privados. No caso dos 
demais profissionais, o texto 

Piso da enfermagem 
avança no Senado

fixa 70% do piso nacional dos 
enfermeiros para os técnicos 
de enfermagem e 50% para 
os auxiliares de enfermagem 
e as parteiras.

Por ter sido aprovada pelo 
Congresso Nacional sem fon-
te de recursos garantida, para 
evitar insegurança jurídica e 
o não cumprimento do piso, 
a senadora Eliziane Gama (Ci-
dadania-MA) apresentou a 
PEC aprovada hoje. Sem esta, 
o pagamento do piso poderia 
ser suspenso pelos tribunais, 
sob o argumento de vício de 
iniciativa. Segundo Eliziane 
Gama, a PEC aprovada hoje 
replica o arranjo constitucio-
nal feito para o piso salarial 
nacional do magistério, pre-
visto expressamente na Cons-
tituição e regulado por lei or-
dinária. (AB)

 A Dos 17.908 habitantes de 
Conceição do Mato Dentro, em 
Minas Gerais, 6.868 vivem em 
situação de extrema pobreza, 
conforme dados do CadÚnico, 
fornecidos pelo Ministério da 
Cidadania. A cidade ganhou o 
noticiário na semana passada, 
após a prefeitura cancelar um 
show do cantor Gusttavo Lima, 
que havia sido contratado por 
R$ 1,2 milhão com verba da 
Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral – CFEM.

Em 2021, o valor recebido 
pelo município foi de R$ 387 
milhões. “É um dinheiro mui-
to grande que chega para a ges-
tão das prefeituras de cidades 
com pouquíssima estrutura 
e pessoal qualificado para ge-
rir”, afirma a mestre em Ciên-
cias Sociais e coordenadora do 
projeto De Olho na CFEM, Jú-
lia Castro. “De que forma esse 
show do Gusttavo Lima vai co-

Cidade de show milionário tem 
38% da população na pobreza

O Ministério Público de Minas Gerais abriu procedimento para 
investigar contratação de show de Gusttavo Lima  por R$ 1,2 milhão

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

laborar para o fim da depen-
dência mineral do município, 
que é a finalidade desse recur-
so?”, questiona.

O Ministério Público do 
Estado abriu procedimento 

para investigar uso indevido 
de verba para a contratação 
da apresentação, marcada 
para o dia 20 de junho. Leia 
o texto completo pelo site da 
Gazeta. (Manoela Bonaldo, da FP)

 A Jair Bolsonaro (PL) arrumou 
um emprego para seu médico 
cardiologista na Presidência, 
Ricardo Camarinha, em um ór-
gão brasileiro nos Estados Uni-
dos. Até agora, pouco mais de 
dois meses depois da transfe-
rência do médico para a Apex-
-Brasil em Miami, não se sabe 
exatamente o que ele faz por lá.

A tratativa para a acomo-
dação havia sido revelada pela 
Folha de S.Paulo em novembro 
passado, tendo virado mais um 
caso que contaria o discurso 
presidencial de que “acabou a 
mamata” em relação a indica-
ções para cargos públicos.

Ao contrário. A nomeação 
de Camarinha foi um pedido 
pessoal de Bolsonaro ao gene-
ral da reserva Mauro Cid, seu 
colega de turma na Academia 
das Agulhas Negras que está 
lotado como chefe do escri-
tório da agência de promoção 

Bolsonaro nomeia seu médico 
a escritório do Brasil nos EUA

comercial brasileira na cidade 
americana desde 2019.

O cardiologista é funcioná-
rio público desde 1983, tendo 
tratado de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB) no Planalto. 
Tenente-coronel médico da 
reserva na Aeronáutica, ele 
caiu nas graças de Bolsonaro e 
foi comissionado no Gabine-
te Pessoal da Presidência em 

2019.
Ele ganhava R$ 16,9 mil até 

março, quando deixou o posto 
e foi incorporado à Apex. Ago-
ra, recebe US$ 7.637 (R$ 36,8 
mil no câmbio desta quinta, 
2) como segundo-oficial expa-
triado.

Camarinha não atendeu a 
reportagem nem em novem-
bro, nem agora, tendo recebi-
do e não respondido mensa-
gem por aplicativo. Desde o 
ano passado, segundo pessoas 
com conhecimento do caso, 
ele busca uma forma de mu-
dar para a Flórida, onde tem 
família.

Como a Apex só contrata 
em seus escritórios no exte-
rior pessoas já com visto de 
trabalho e oriundas de empre-
sas americanas, foi dado um 
jeitinho.

Leia o texto completo pelo 
site da Gazeta. (Igor Gielow, da FP)

Até agora, pouco 
mais de dois 
meses depois da 
transferência do 
médico para a 
Apex-Brasil em 
Miami, não sabe 
exatamente o que 
ele faz por lá
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2.022.
OBJETO: Registro de preços, para eventuais 
aquisições parceladas de gêneros alimentícios 
(bolos, lanches, petiscos e afins). DATA DA 
REALIZAÇÃO: Dia 14 de junho de 2.022, às 
08h30min, no Anfiteatro da Prefeitura do 
Município de Descalvado, São Paulo, localizado à 
Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro. RETIRADA 
DO EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado 
na Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n° 
55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, 
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, 
encontra-se disponível para download no site: 
www.descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão 
Presencial”, a partir de 02 de junho de 2.022, no 
período vespertino. INFORMAÇÕES: Fone: (19) 
3583-9317, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.
sp.gov.br. ou, pregao@descalvado.sp.gov.br.
Descalvado, 01 de junho de 2.022.

Antônio Carlos Reschini Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº120/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
22. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/06/2022.
Pregão Eletrônico nº121/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
23. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 23/06/2022.
Pregão Eletrônico nº122/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
24. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/06/2022.
Pregão Eletrônico nº123/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
28. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/06/2022.
Pregão Eletrônico nº125/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais - grupo 09. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 27/06/2022.
Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico n.º116/2022 - Aquisição de trocador de calor para sist. aquecimento piscina 
Emef Silvio Silveira de Mello Filho. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 20/06/2022.
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária  Municipal de Educação
Pregão eletrônico n.º118/2022 - Registro de preço para o fornecimento de cabos elétricos. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/06/2022. 
(a) Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico n.º124/2022 - Contratação de empresa especializada manutenção casas de 
maquinas tratamento e limpeza de piscinas da SME. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 
23/06/2022. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária  Municipal de Educação
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.jacarei.sp.gov.br ou 
poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, 
Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.117/2022 - Registro de preço para o fornecimento concreto usinado. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/06/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.119/2022 - Aquisição de caminhão leve, tipo Vuc, sem carroceria/bau. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/06/2022. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.sp.gov.br ou poderá 
ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
Pregão Eletrônico nº.001/2022 - Registro de preços para serviços de locação de som e ilumina-
ção para eventos, gravações e lives com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos 
da fundação cultural de jacarehy em 2022/2023. Recebimento dos envelopes: até as 09h00 do 
dia 20 de junho de 2022. O edital estará disponível a partir do dia 06/06/2022 aos  interessados, 
no Setor de Compras da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. 
José Cristóvão Arouca, nº 40 – Centro – Jacareí/SP, no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30, mediante apresentação de um pendrive ou via site www.fundacaocultural.com.br e 
www.gov.br/compras (UASG 926780).
(a)Guilherme Augusto de Campos Mendicelli -Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - 
José Maria de Abreu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
038/2022, objetivando o registro de preço para aquisição de lâmpadas de LED para 
uso na manutenção das unidades escolares, no dia 15 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, 02 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 Presencial nº 059/2022, 
objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção, conservação e reparação das vias pavimentadas de Louveira, 
com fornecimento de materiais, insumos e equipamentos necessários, no dia 15 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, 02 
de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Secretaria de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 119-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais, de 
acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadas-
tro das propostas: 06/06/2022, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 20/06/2022, 
às 14:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no 
site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br 
em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 53/2022 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
21 de junho de 2022, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” relativos 
à licitação modalidade Tomada de Preços nº 06/2022, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem por 
objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada 
no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Execução de Obras de Reforma e Ampliação 
da Central do Sistema de Vídeo Monitoramento Integrado, sito a Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca nº 280 esquina com a Rua Vicente Paschoal, Centro, neste Município de Bebedouro/
SP., com recursos financeiros do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE 
CRÉDITO Nº 40/00045-1, que entre si celebraram o BANCO DO BRASIL S.A. e o MUNICÍPIO DE 
BEBEDOURO, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, en-
cargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indire-
ta de Empreitada por Preço Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e 
seus respectivos Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial 
do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de 
Licitação, na Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 
45, Centro, neste Município, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, 
mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 
20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou 
informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 02 de junho de 2022.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 7/2022 – Edital nº 6/2022 – Pregão Presencial nº 6/2022 - TIPO: Pregão Pre-

sencial- Objeto: aquisição de veículo ofi cial para a Câmara Municipal de Marília Legislação: Lei Fede-
ral nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, LC 123/2006 e Ato da Mesa 4/2014 – Credenciamento e Ses-
são Pública do Pregão: 15/06/2022 - 10h. Local da realização da sessão pública do Pregão: Câmara 
Municipal de Marília, Rua Bandeirantes, nº 25, Centro, Marília/SP - O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição no site www.camar.sp.gov.br. 

Marília, 2 de junho de 2022
Adolfo Moraes Carvalho

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Objeto: Fornecimento de papel toalha interfolha para utilização durante o exercício de 2022. 
O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para o dia 
20/06/2022, às 09h (horário de Brasília), na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jacareí, 
situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste Município. O edital detalhado e seus anexos 
estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

Jacareí, 01 de junho de 2022.
LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VA-

LOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 006A/2018 Locatária: Prefeitu-

ra Municipal de Embu Guaçu, Locador: José Henrique dos Anjos Sousa, 

Objeto: Locação de um imóvel para instalação do Centro de Referência de 

Assistência Social, Valor global R$21.600,00. Embu Guaçu 02 de junho de 

2022, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 002/2022
Licitação nº 039/2022 
Objeto: seleção de organização da sociedade civil para prestação de serviços contínuos de 
apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras que acarretem 
dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado; apoio pedagógico; interpretes 
para alunos com deficiência auditiva, matriculados nas escolas da Rede Municipal de Educação 
de Sumaré.
Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
Errata: Publicado em 01/06/2022 – Pág: A6 - onde se lê: Valor estimado da contratação: R$ 
536.400,00 - Leia-se: Valor estimado da contratação: R$ 6.436.800,00.

Sumaré, 02 de junho de 2022.
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

 

 

   AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 16/2022, PROCESSO: 169/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TINTAS, IMPERMEABILIZANTES E SOLVENTES. DATA E HORA 
DA LICITAÇÃO: 20/06/2022 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) 4693-8000. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 35/2022, PROCESSO: 279/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE PAPEL SULFITE. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 22/06/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITA-
ÇÃO: 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) 4693-8000 Ramal 8086. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 36/2022, PROCESSO: 280/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MARMITEX. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 21/06/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO - CANCELAMENTO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 201.898/2021

OBJETO: Aquisição de caçambas peneira e britadeira para acoplamento
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Se-
nhor Diretor Geral Adjunto, torna público para conhecimento dos interessados que, 
com base nas justificativas constante dos autos do processo, na determinação da Sú-
mula 473 do STF, e por oportunidade e conveniência da Administração em proteção ao 
interesse público, decidiu por CANCELAR A REVOGAÇÃO da licitação em epígrafe, 
mantendo os efeitos da homologação do certame publicada em 10 de março de 2022. 
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, 
para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 02 de junho de 2022. Michel 
Reche Beraldo - Diretor Geral Adjunto.

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

UGA II-HOSPITAL IPIRANGA
PROCESSO nº SES-PRC-2022/07806  -   PREGÃO ELETRÔNICO 155/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO
Encontra-se aberta na UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II-HOSPITAL IPIRANGA,
PREGÃO ELETRÔNICO número 155/2022, Oferta de Compra nº 090161000012022OC00155,
destinada a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, do tipo MENOR PREÇO. A realização
da sessão será dia 20/06/2022 e horário 10h00min, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br,
sendo a integral do edital também disponibilizado no www.e-negociospublicos.sp.gov.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022-FAMESP/HC/CONV
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022-FAMESP/HC/CONV

PROCESSO Nº 8.052/2022-FAMESP/HC/CONV
Acha-se aberto e à disposição dos interessados do dia 03 a 15 de junho de 2022, das 8:00 às 11:30 horas 
e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico  
e Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, Município  
de Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (014) 3881-4811 - FAX (014) 3881-4811 - ramal 110,  
si te  https://compraeletronica.famesp.org.br, o  EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 020/2022-FAMESP/HC/CONV, REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022-FAMESP/HC/CONV, 
PROCESSO Nº 8.052/2022-FAMESP/HC/CONV, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BLEOMICINA, ANASTROZOL, BICALUTAMIDA, ÁCIDO 
ZOLEDRÔNICO, FOLINATO DE CÁLCIO, BORTEZOMIBE, BEVACIZUMABEL, ETC.) PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU (HCFMB), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, do tipo 
menor preço unitário por item, em conformidade com o disposto no Anexo I. A abertura da sessão pública 
será realizada no dia 15 de junho de 2022, com início às 09:00 horas.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00004/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Vitorio Jose Antonio Zamarion – Rua Dr. Oswaldo Anhert, s/n – Jd. 
São Bento - Campinas, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00042/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Octavio Pimenta Reis – Rua Profa Facunda Lange Adrien, 435, Sen 
Vergueiro, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00052/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF João de Faria/Amelio de Paula Coelho – Av. antonio Prado, 3078 
– Centro – Cristais Paulista, EE Profa. Julieta Fernanda Sousa Taranto – Rua Joaquim Peres, 100 – Jd Mar-
chesi – Ribeirão Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00062/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Esli Garcia Diniz – Rua Maranhão, 32 – Centro - Arujá, EE Profa 
Malvina Leite e Silva – Rua Geraldo Francisco Rufino, s/n – Piedade - Caçapava, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00063/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Cel Azarias Ribeiro – Av. Brasil, 77 – Centro - Maracaí, EE/EMEIF 
Profa Maria Evanilda Gomes/Marta Santos Pires  – Rua Marcio Jose de Araujo, 10 – Dist. Itororo de Para-
napanema - Pirapozinho, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00067/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jose Ariano Rodrigues – Av. Jose Ariano Rodrigues, 77 – Jd. Ariano - 
Lins, EE Cel Alfredo Marcondes Cabral – Rua Br do Rio Branco, 233 – Centro - Getulina, em SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00085/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Lucia Helena Cesar - Av Fernandes de Noronha, 340 - Cep: 06730-
000 - Jd Margarida - Vargem Grande Paulista, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
21/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00102/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER Sorocaba - Sede, Rua Manoel Gomes Santos Neto, 45 – Jardim Paglia-
to, Sorocaba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00068/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Dr. Decio Ferraz Alvim – Rua Edmundo da Cunha, 95 – Jd Ester 
– Saõ Rafael, EE Prof Dario de Queiroz – Rua Luiz Atilio Rossi, 75 – São Miguel, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00083/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Tte Ernesto Caetano de Souza - Rua Cabralia, 65 – Jd. Araruama - Cotia, 
EE Profa. Leila Sabino – Rua Silvilino Mantovanini, 300 – Jd. Riviera – Jardim São Luis, em SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00006/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Florivaldo Leal – Rua Piracicaba, 90 – Vila Tabajara – Presidente Pru-
dente, EE Prof. Jacinto de Oliveira Campos - Rua Recife, 9-43, Vila Paraná – Santo Anastácio, em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00016/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Francisco Augusto da Costa Braga – Rua Pedro Cappio, 72 – Pe-
dregulho - Guaratingueta, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00033/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EEI Aldeia Nimuendaju – Posto Indigena Nimuendaju, s/n – Posto Indigena 
- Avai, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00039/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER São José dos Campos – Sede/Oficina Pedagógica – Rua Porto Prín-
cipe, 100 – Vila Rubi, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00040/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER Ribeirão Preto   - Avenida 9 de Julho, 378, Higienopolis -Ribeirão 
Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00046/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL/ETEC Cardeal Leme/Carolino da Mota e Silva – Praça Pres. 
Kennedy, 36 – Centro – Espírito Santo do Pinhal, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
24/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00049/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dona Perola Byington – Rua Dr. Alcides de Campos, 150 – Americano-
polis - Jabaquara, EE Prof. Antonio Emilio Souza Penna – Rua Carolina Maria do Carmo, 30 – Vila Albertina 
– Freguesia do Ó, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00052/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Francisco Prisco – Rua Diadema, 135 – P. das Fontes – Ribeirão Pires, 
EE Jd. Oratorio – Rua Recife, 336 – Jd Oratorio – Maua, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 27/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00090/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Ilha da Juventude – Rua Ilha da Juventude, s/n – Vila Brasilia - Jaragua, 
EE Jd Canaã – Estrada Cel Jose Gladiador, 79 – Jd. Canaã – Anhanguera, EE Prof Rafael De Moraes Lima – Rua 
Lavinia Pacheco e Silva, s/n – Jd Dona Leonor M Barros - Tucuruvi, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 27/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00352/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Josefina Kuhlmann Flaquer – Rua Noel Rosa, 849 – Jd. 
Silvia Maria - Maua, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00353/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Antonio Prado Junior – Rua David Boscariol, 53 – Jd. Rosina – Maua, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00070/22/02– OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Es-
colar - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno B Vargem Grande II – Est. De Rodagem Municipal, s/n – 
Vargem Grande/Dist B Alto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/06/2022, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00017/22/01 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Idalina Viana Ferro – Av. João Lemos, 31 – Vila São Jose - Bariri, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00045/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Esco-
lar - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Prq. Pinheiros/Jardim Panorama – Prolongamento da 
Rua Teofilo Dias c/ Prolongamento da rua 18 – Jd. Panorama – Alvares Machado, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 10:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00048/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Escolar 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Distrito Ribeirão Bonito I – Rua Francisco Leme, 45 – Distrito 
de Ribeirão Bonito, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00053/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Escolar 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno B. Centro – Rua Caetano Marchi/Rua das Rosas - Emilianó-
polis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00054/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Escolar 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Nsa Sra das Graças – Av. Dr. Francisco de Paula Leão, s/n – 
Centro - Guará, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/07/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00043/22/01 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Oswaldo Walder – Rua Sara Newton, 256 – Jd. Boa Vista – Raposo Tavares, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/07/2022, às 10:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços 
deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros 
contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração 
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues devidamente acompanhados 
da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em 
conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial 
aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALI-
ZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
- FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 - PROCESSO Nº 112/2022 - EDITAL Nº 067/2022
Objeto: Aquisição de Emulsão Asfáltica RL 1C para a Fabricação de Massa Asfáltica. Data/
Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 de junho de 2022, no site www.bll.org.
br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 02 de junho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 - PROCESSO Nº 113/2022 - EDITAL Nº 068/2022
Objeto: Aquisição de Materiais de Informática para Implantação da Infraestrutura de Rede 
na nova unidade ESF - Jardim do Alto. Data/Horário 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 
15 de junho de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará 
disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.
serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, 
nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 02 de junho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - PROCESSO Nº 114/2022 - EDITAL Nº 069/2022
Objeto: Registro de preços para a aquisição de Gasolina Comum, Etanol Hidratado combustível, 
Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel S500 para abastecimento da frota municipal, pelo período de 03 
(três) meses. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 de junho de 2022, 
no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.
bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou 
pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento 
de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 
3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 02 de junho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

REABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 – PROCESSO Nº 4343/2022 
– RERRATIFICADO I - SRP: Contratação de Empresa Especializada 

para Prestação de Serviços de Controle Sanitário Integrado no Controle de 
Pragas Urbanas englobando: Desinsetização, Desratização, Descupinização 
e Controle de Pombos (Barreiras Físicas e Repelência) e Desinfecção de 
Caixa d’Água, para atendimento as Secretarias Municipais, conforme 
especificações contidas no Edital. A reabertura dia 21/06/2022, as 14h.

ABERTURA / LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 – PROCESSO Nº 4553/2022 – SRP: 
Aquisição de Refletores em LED, para atendimento a Secretaria M. de 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme especificações contidas 
no Edital. Abertura dia 15/06/2022, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 – PROCESSO Nº 5965/2022 – SRP: 
Aquisição de Kit para Upgrade para Computadores, para atendimento a 
Secretaria M. de Administração e Finanças, conforme especificações 
contidas no Edital. Abertura dia 15/06/2022, as 14h00min. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através do site www.
capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais. Capão Bonito/
SP, 01 de maio de 2022. Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2022

objeto: contratação de empresa para construção de 02 salas de aulas - recebimento de envelopes até: 
20 de junho de 2022 às 08h00min. setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP. O Edital, 
bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Estrela do Norte (www.
estreladonorte.sp.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta-feira das 08:00 as 11:00 
e das 13:00 as 17:00. Fone/fax (0xx18) 3999-3920 ou pelo e-mail: licitacao@estreladonorte.sp.gov.br. 

Estrela do Norte, 02 de Junho de 2022. Dehon Aparecido Toso-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Aviso de Edital

Concorrência nº 03/2022.
Órgão Licitante: Prefeitura do Município de Pirangi. Modalidade: Concorrência nº 
03/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, 
ampliação e adequação do velório municipal “Luiz Medeiros”, com o fornecimento de 
materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022. 
Entrega e abertura dos Envelopes: Dia 23/06/2022, às 09hs00, na sede do Município, 
localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Centro. Maiores informações e 
edital completo pelo telefone (17) 3386.9600, através do site: https://www.pmpirangi.
com.br/ ou dos e-mails engenhariapmpirangi@gmail.com ou prefeitura@pirangi.
sp.gov.br
Pirangi, 02 de Junho de 2022.
ANGELA MARIA BUSNARDO - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 77/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2022 - 

PROCESSO N.º 77/2022 
RE-RATIFICAÇÃO

Fica acrescido no Anexo I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA, os seguintes 
materiais, conforme Memorial Descritivo e Termo de Referência Anexo ao processo:
13 Pedra Portuguesa Cor Vermelha     50 m³                864,67      43.233,50
14 Pedra Portuguesa Cor Preta         30 m³                863,16      25.894,80
15 Pedra Portuguesa Cor Amarela      30 m³                861,16       25.834,80
16 Concreto FCK 25 MPA         500 m³                635,00       317.500,00                 
Em razão desta modificação no Edital, fica designado o dia 21/06/2022, às 09hs00, 
para abertura dos documentação e propostas. 
Pirangi, 02 de Junho de 2022.
ANGELA MARIA BUSNARDO - Prefeita Municipal



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

A6gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De junho De 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2.022.
OBJETO: Registro de preços, para eventuais 
aquisições parceladas de gêneros alimentícios 
(bolos, lanches, petiscos e afins). DATA DA 
REALIZAÇÃO: Dia 14 de junho de 2.022, às 
08h30min, no Anfiteatro da Prefeitura do 
Município de Descalvado, São Paulo, localizado à 
Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Centro. RETIRADA 
DO EDITAL: O Edital completo poderá ser retirado 
na Seção de Licitação, à Rua José Quirino Ribeiro, n° 
55, Descalvado - SP, no horário das 10 às 16 horas, 
nos dias úteis, de segunda a sexta-feira e, também, 
encontra-se disponível para download no site: 
www.descalvado.sp.gov.br “Licitações – Pregão 
Presencial”, a partir de 02 de junho de 2.022, no 
período vespertino. INFORMAÇÕES: Fone: (19) 
3583-9317, e/ou e-mail: licitacao@descalvado.
sp.gov.br. ou, pregao@descalvado.sp.gov.br.
Descalvado, 01 de junho de 2.022.

Antônio Carlos Reschini Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº120/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
22. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/06/2022.
Pregão Eletrônico nº121/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
23. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 23/06/2022.
Pregão Eletrônico nº122/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
24. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/06/2022.
Pregão Eletrônico nº123/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo 
28. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 24/06/2022.
Pregão Eletrônico nº125/2022 - Registro de preços para fornecimento de medicamentos para 
atender ordens judiciais - grupo 09. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 27/06/2022.
Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na  Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria 
de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no 
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico n.º116/2022 - Aquisição de trocador de calor para sist. aquecimento piscina 
Emef Silvio Silveira de Mello Filho. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 20/06/2022.
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária  Municipal de Educação
Pregão eletrônico n.º118/2022 - Registro de preço para o fornecimento de cabos elétricos. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/06/2022. 
(a) Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana
Pregão Eletrônico n.º124/2022 - Contratação de empresa especializada manutenção casas de 
maquinas tratamento e limpeza de piscinas da SME. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 
23/06/2022. 
(a) Maria Thereza Ferreira Cyrino - Secretária  Municipal de Educação
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.jacarei.sp.gov.br ou 
poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, 
Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico nº.117/2022 - Registro de preço para o fornecimento concreto usinado. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 21/06/2022. 
(a) Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal
Pregão Eletrônico nº.119/2022 - Aquisição de caminhão leve, tipo Vuc, sem carroceria/bau. Enca-
minhar Proposta: até às 09h00 do dia 22/06/2022. 
(a) Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.sp.gov.br ou poderá 
ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro, 
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY
Pregão Eletrônico nº.001/2022 - Registro de preços para serviços de locação de som e ilumina-
ção para eventos, gravações e lives com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos 
da fundação cultural de jacarehy em 2022/2023. Recebimento dos envelopes: até as 09h00 do 
dia 20 de junho de 2022. O edital estará disponível a partir do dia 06/06/2022 aos  interessados, 
no Setor de Compras da Fundação Cultural de Jacarehy “José Maria de Abreu”, sediada à Av. 
José Cristóvão Arouca, nº 40 – Centro – Jacareí/SP, no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 
às 16h30, mediante apresentação de um pendrive ou via site www.fundacaocultural.com.br e 
www.gov.br/compras (UASG 926780).
(a)Guilherme Augusto de Campos Mendicelli -Presidente da Fundação Cultural de Jacarehy - 
José Maria de Abreu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
038/2022, objetivando o registro de preço para aquisição de lâmpadas de LED para 
uso na manutenção das unidades escolares, no dia 15 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, 02 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 Presencial nº 059/2022, 
objetivando o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção, conservação e reparação das vias pavimentadas de Louveira, 
com fornecimento de materiais, insumos e equipamentos necessários, no dia 15 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, 02 
de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
Secretaria de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
PROCESSO: 119-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos nutricionais, de 
acordo com as necessidades do Município, pelo período de 12 (doze) meses. Início do cadas-
tro das propostas: 06/06/2022, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: 20/06/2022, 
às 14:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À disposição dos interessados no 
site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br 
em dias de expediente.

Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 53/2022 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
21 de junho de 2022, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal, 
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São 
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” relativos 
à licitação modalidade Tomada de Preços nº 06/2022, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem por 
objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada 
no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Execução de Obras de Reforma e Ampliação 
da Central do Sistema de Vídeo Monitoramento Integrado, sito a Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca nº 280 esquina com a Rua Vicente Paschoal, Centro, neste Município de Bebedouro/
SP., com recursos financeiros do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE 
CRÉDITO Nº 40/00045-1, que entre si celebraram o BANCO DO BRASIL S.A. e o MUNICÍPIO DE 
BEBEDOURO, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, en-
cargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indire-
ta de Empreitada por Preço Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e 
seus respectivos Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial 
do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de 
Licitação, na Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 
45, Centro, neste Município, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, 
mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 
20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou 
informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 02 de junho de 2022.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 7/2022 – Edital nº 6/2022 – Pregão Presencial nº 6/2022 - TIPO: Pregão Pre-

sencial- Objeto: aquisição de veículo ofi cial para a Câmara Municipal de Marília Legislação: Lei Fede-
ral nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993, LC 123/2006 e Ato da Mesa 4/2014 – Credenciamento e Ses-
são Pública do Pregão: 15/06/2022 - 10h. Local da realização da sessão pública do Pregão: Câmara 
Municipal de Marília, Rua Bandeirantes, nº 25, Centro, Marília/SP - O Edital na íntegra encontra-se à 
disposição no site www.camar.sp.gov.br. 

Marília, 2 de junho de 2022
Adolfo Moraes Carvalho

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Objeto: Fornecimento de papel toalha interfolha para utilização durante o exercício de 2022. 
O recebimento e abertura dos envelopes de proposta e documentação está designado para o dia 
20/06/2022, às 09h (horário de Brasília), na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jacareí, 
situada na Praça dos Três Poderes, nº 74, Centro, neste Município. O edital detalhado e seus anexos 
estão disponíveis no site www.jacarei.sp.leg.br.

Jacareí, 01 de junho de 2022.
LUANA SILVÉRIO ALVES - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ – SP
PALÁCIO DA LIBERDADE

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VA-

LOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 006A/2018 Locatária: Prefeitu-

ra Municipal de Embu Guaçu, Locador: José Henrique dos Anjos Sousa, 

Objeto: Locação de um imóvel para instalação do Centro de Referência de 

Assistência Social, Valor global R$21.600,00. Embu Guaçu 02 de junho de 

2022, José Antônio Pereira - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 002/2022
Licitação nº 039/2022 
Objeto: seleção de organização da sociedade civil para prestação de serviços contínuos de 
apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras que acarretem 
dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado; apoio pedagógico; interpretes 
para alunos com deficiência auditiva, matriculados nas escolas da Rede Municipal de Educação 
de Sumaré.
Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
Errata: Publicado em 01/06/2022 – Pág: A6 - onde se lê: Valor estimado da contratação: R$ 
536.400,00 - Leia-se: Valor estimado da contratação: R$ 6.436.800,00.

Sumaré, 02 de junho de 2022.
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

 

 

   AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 16/2022, PROCESSO: 169/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TINTAS, IMPERMEABILIZANTES E SOLVENTES. DATA E HORA 
DA LICITAÇÃO: 20/06/2022 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) 4693-8000. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 35/2022, PROCESSO: 279/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE PAPEL SULFITE. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 22/06/2022 as 09h00, LOCAL DA LICITA-
ÇÃO: 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) 4693-8000 Ramal 8086. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

 

 

   AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 36/2022, PROCESSO: 280/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇOS DE MARMITEX. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 21/06/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO - CANCELAMENTO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO Nº 201.898/2021

OBJETO: Aquisição de caçambas peneira e britadeira para acoplamento
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Se-
nhor Diretor Geral Adjunto, torna público para conhecimento dos interessados que, 
com base nas justificativas constante dos autos do processo, na determinação da Sú-
mula 473 do STF, e por oportunidade e conveniência da Administração em proteção ao 
interesse público, decidiu por CANCELAR A REVOGAÇÃO da licitação em epígrafe, 
mantendo os efeitos da homologação do certame publicada em 10 de março de 2022. 
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste comunicado, 
para interposição de eventuais recursos, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações. Mogi das Cruzes, em 02 de junho de 2022. Michel 
Reche Beraldo - Diretor Geral Adjunto.

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

UGA II-HOSPITAL IPIRANGA
PROCESSO nº SES-PRC-2022/07806  -   PREGÃO ELETRÔNICO 155/2022

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO
Encontra-se aberta na UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II-HOSPITAL IPIRANGA,
PREGÃO ELETRÔNICO número 155/2022, Oferta de Compra nº 090161000012022OC00155,
destinada a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, do tipo MENOR PREÇO. A realização
da sessão será dia 20/06/2022 e horário 10h00min, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br,
sendo a integral do edital também disponibilizado no www.e-negociospublicos.sp.gov.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022-FAMESP/HC/CONV
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022-FAMESP/HC/CONV

PROCESSO Nº 8.052/2022-FAMESP/HC/CONV
Acha-se aberto e à disposição dos interessados do dia 03 a 15 de junho de 2022, das 8:00 às 11:30 horas 
e das 13:30 às 18:00 horas, na Seção de Compras da Fundação para o Desenvolvimento Médico  
e Hospitalar - FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, s/nº, Distrito de Rubião Junior, Município  
de Botucatu, Estado de São Paulo, Fone (014) 3881-4811 - FAX (014) 3881-4811 - ramal 110,  
si te  https://compraeletronica.famesp.org.br, o  EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 020/2022-FAMESP/HC/CONV, REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022-FAMESP/HC/CONV, 
PROCESSO Nº 8.052/2022-FAMESP/HC/CONV, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BLEOMICINA, ANASTROZOL, BICALUTAMIDA, ÁCIDO 
ZOLEDRÔNICO, FOLINATO DE CÁLCIO, BORTEZOMIBE, BEVACIZUMABEL, ETC.) PARA ATENDER 
ÀS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU (HCFMB), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, do tipo 
menor preço unitário por item, em conformidade com o disposto no Anexo I. A abertura da sessão pública 
será realizada no dia 15 de junho de 2022, com início às 09:00 horas.

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas inte-
ressadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00004/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof. Vitorio Jose Antonio Zamarion – Rua Dr. Oswaldo Anhert, s/n – Jd. 
São Bento - Campinas, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00042/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Octavio Pimenta Reis – Rua Profa Facunda Lange Adrien, 435, Sen 
Vergueiro, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00052/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF João de Faria/Amelio de Paula Coelho – Av. antonio Prado, 3078 
– Centro – Cristais Paulista, EE Profa. Julieta Fernanda Sousa Taranto – Rua Joaquim Peres, 100 – Jd Mar-
chesi – Ribeirão Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 20/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00062/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Esli Garcia Diniz – Rua Maranhão, 32 – Centro - Arujá, EE Profa 
Malvina Leite e Silva – Rua Geraldo Francisco Rufino, s/n – Piedade - Caçapava, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00063/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/EMEF Cel Azarias Ribeiro – Av. Brasil, 77 – Centro - Maracaí, EE/EMEIF 
Profa Maria Evanilda Gomes/Marta Santos Pires  – Rua Marcio Jose de Araujo, 10 – Dist. Itororo de Para-
napanema - Pirapozinho, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00067/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia -   PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Jose Ariano Rodrigues – Av. Jose Ariano Rodrigues, 77 – Jd. Ariano - 
Lins, EE Cel Alfredo Marcondes Cabral – Rua Br do Rio Branco, 233 – Centro - Getulina, em SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 21/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00085/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Lucia Helena Cesar - Av Fernandes de Noronha, 340 - Cep: 06730-
000 - Jd Margarida - Vargem Grande Paulista, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
21/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00102/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER Sorocaba - Sede, Rua Manoel Gomes Santos Neto, 45 – Jardim Paglia-
to, Sorocaba, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 22/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00068/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Dr. Decio Ferraz Alvim – Rua Edmundo da Cunha, 95 – Jd Ester 
– Saõ Rafael, EE Prof Dario de Queiroz – Rua Luiz Atilio Rossi, 75 – São Miguel, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00083/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Tte Ernesto Caetano de Souza - Rua Cabralia, 65 – Jd. Araruama - Cotia, 
EE Profa. Leila Sabino – Rua Silvilino Mantovanini, 300 – Jd. Riviera – Jardim São Luis, em SP - ABERTURA 
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00006/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Florivaldo Leal – Rua Piracicaba, 90 – Vila Tabajara – Presidente Pru-
dente, EE Prof. Jacinto de Oliveira Campos - Rua Recife, 9-43, Vila Paraná – Santo Anastácio, em SP - ABER-
TURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00016/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Francisco Augusto da Costa Braga – Rua Pedro Cappio, 72 – Pe-
dregulho - Guaratingueta, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 23/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00033/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EEI Aldeia Nimuendaju – Posto Indigena Nimuendaju, s/n – Posto Indigena 
- Avai, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00039/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER São José dos Campos – Sede/Oficina Pedagógica – Rua Porto Prín-
cipe, 100 – Vila Rubi, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00040/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): DER Ribeirão Preto   - Avenida 9 de Julho, 378, Higienopolis -Ribeirão 
Preto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 24/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00046/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL/ETEC Cardeal Leme/Carolino da Mota e Silva – Praça Pres. 
Kennedy, 36 – Centro – Espírito Santo do Pinhal, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 
24/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00049/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dona Perola Byington – Rua Dr. Alcides de Campos, 150 – Americano-
polis - Jabaquara, EE Prof. Antonio Emilio Souza Penna – Rua Carolina Maria do Carmo, 30 – Vila Albertina 
– Freguesia do Ó, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 27/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00052/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Francisco Prisco – Rua Diadema, 135 – P. das Fontes – Ribeirão Pires, 
EE Jd. Oratorio – Rua Recife, 336 – Jd Oratorio – Maua, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E 
HORA): 27/06/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00090/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Ilha da Juventude – Rua Ilha da Juventude, s/n – Vila Brasilia - Jaragua, 
EE Jd Canaã – Estrada Cel Jose Gladiador, 79 – Jd. Canaã – Anhanguera, EE Prof Rafael De Moraes Lima – Rua 
Lavinia Pacheco e Silva, s/n – Jd Dona Leonor M Barros - Tucuruvi, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO 
(DIA E HORA): 27/06/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00352/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maria Josefina Kuhlmann Flaquer – Rua Noel Rosa, 849 – Jd. 
Silvia Maria - Maua, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00353/21/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉ-
DIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Antonio Prado Junior – Rua David Boscariol, 53 – Jd. Rosina – Maua, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 69/00070/22/02– OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Es-
colar - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno B Vargem Grande II – Est. De Rodagem Municipal, s/n – 
Vargem Grande/Dist B Alto, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 28/06/2022, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00017/22/01 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa. Idalina Viana Ferro – Av. João Lemos, 31 – Vila São Jose - Bariri, em 
SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00045/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Esco-
lar - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Prq. Pinheiros/Jardim Panorama – Prolongamento da 
Rua Teofilo Dias c/ Prolongamento da rua 18 – Jd. Panorama – Alvares Machado, em SP - ABERTURA DA 
LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 10:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00048/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Escolar 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Distrito Ribeirão Bonito I – Rua Francisco Leme, 45 – Distrito 
de Ribeirão Bonito, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 14:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00053/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Escolar 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno B. Centro – Rua Caetano Marchi/Rua das Rosas - Emilianó-
polis, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 06/07/2022, às 15:00 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00054/22/01 – OBJETO: Conclusão da Obra para Construção de Prédio Escolar 
- PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno Nsa Sra das Graças – Av. Dr. Francisco de Paula Leão, s/n – 
Centro - Guará, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/07/2022, às 09:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 70/00043/22/01 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) 
/ LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Oswaldo Walder – Rua Sara Newton, 256 – Jd. Boa Vista – Raposo Tavares, 
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 07/07/2022, às 10:30 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. 
A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN (arquivo de 
retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser ins-
talado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGI-
TA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/
PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.br/portalfde/
Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através 
do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços 
deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros 
contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração 
de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como cooperativa que preencha as condições 
estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão ser entregues devidamente acompanhados 
da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, conforme o caso, no ato de abertura 
da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s) Licitação(ões) será(ão) processada(s) em 
conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 6.544/89 e suas alterações, em especial 
aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALI-
ZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
- FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI 
GOUVEIA - Gerente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 - PROCESSO Nº 112/2022 - EDITAL Nº 067/2022
Objeto: Aquisição de Emulsão Asfáltica RL 1C para a Fabricação de Massa Asfáltica. Data/
Horário 09:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 de junho de 2022, no site www.bll.org.
br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.bll.org.br (Bolsa de 
Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço 
Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. 
Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 02 de junho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2022 - PROCESSO Nº 113/2022 - EDITAL Nº 068/2022
Objeto: Aquisição de Materiais de Informática para Implantação da Infraestrutura de Rede 
na nova unidade ESF - Jardim do Alto. Data/Horário 10:00 horas (Horário de Brasília) do dia 
15 de junho de 2022, no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará 
disponível no www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.
serrana.sp.gov.br ou pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, 
nº 176 (Departamento de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas 
através do telefone (16) 3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 02 de junho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal
AVISO DE ABERTURA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022 - PROCESSO Nº 114/2022 - EDITAL Nº 069/2022
Objeto: Registro de preços para a aquisição de Gasolina Comum, Etanol Hidratado combustível, 
Óleo Diesel S10 e Óleo Diesel S500 para abastecimento da frota municipal, pelo período de 03 
(três) meses. Data/Horário 14:00 horas (Horário de Brasília) do dia 15 de junho de 2022, 
no site www.bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões). O Edital estará disponível no www.
bll.org.br (Bolsa de Licitações e Leilões) e no site da prefeitura www.serrana.sp.gov.br ou 
pessoalmente no Paço Municipal à Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 176 (Departamento 
de Licitações) Serrana-SP. Melhores informações poderão ser obtidas através do telefone (16) 
3987-9897 e 3987-9883. 

Serrana, 02 de junho de 2022. Leonardo Caressato Capiteli - Prefeito Municipal

REABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 – PROCESSO Nº 4343/2022 
– RERRATIFICADO I - SRP: Contratação de Empresa Especializada 

para Prestação de Serviços de Controle Sanitário Integrado no Controle de 
Pragas Urbanas englobando: Desinsetização, Desratização, Descupinização 
e Controle de Pombos (Barreiras Físicas e Repelência) e Desinfecção de 
Caixa d’Água, para atendimento as Secretarias Municipais, conforme 
especificações contidas no Edital. A reabertura dia 21/06/2022, as 14h.

ABERTURA / LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 – PROCESSO Nº 4553/2022 – SRP: 
Aquisição de Refletores em LED, para atendimento a Secretaria M. de 
Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme especificações contidas 
no Edital. Abertura dia 15/06/2022, as 09h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 – PROCESSO Nº 5965/2022 – SRP: 
Aquisição de Kit para Upgrade para Computadores, para atendimento a 
Secretaria M. de Administração e Finanças, conforme especificações 
contidas no Edital. Abertura dia 15/06/2022, as 14h00min. 
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através do site www.
capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais. Capão Bonito/
SP, 01 de maio de 2022. Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2022

objeto: contratação de empresa para construção de 02 salas de aulas - recebimento de envelopes até: 
20 de junho de 2022 às 08h00min. setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP. O Edital, 
bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Estrela do Norte (www.
estreladonorte.sp.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta-feira das 08:00 as 11:00 
e das 13:00 as 17:00. Fone/fax (0xx18) 3999-3920 ou pelo e-mail: licitacao@estreladonorte.sp.gov.br. 

Estrela do Norte, 02 de Junho de 2022. Dehon Aparecido Toso-Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
Aviso de Edital

Concorrência nº 03/2022.
Órgão Licitante: Prefeitura do Município de Pirangi. Modalidade: Concorrência nº 
03/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de reforma, 
ampliação e adequação do velório municipal “Luiz Medeiros”, com o fornecimento de 
materiais - Emenda Estadual nº 2021.064.33260 - Termo de Convênio nº 101.089/2022. 
Entrega e abertura dos Envelopes: Dia 23/06/2022, às 09hs00, na sede do Município, 
localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 579, Centro. Maiores informações e 
edital completo pelo telefone (17) 3386.9600, através do site: https://www.pmpirangi.
com.br/ ou dos e-mails engenhariapmpirangi@gmail.com ou prefeitura@pirangi.
sp.gov.br
Pirangi, 02 de Junho de 2022.
ANGELA MARIA BUSNARDO - Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI
EDITAL N.º 77/2022. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 21/2022 - 

PROCESSO N.º 77/2022 
RE-RATIFICAÇÃO

Fica acrescido no Anexo I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA, os seguintes 
materiais, conforme Memorial Descritivo e Termo de Referência Anexo ao processo:
13 Pedra Portuguesa Cor Vermelha     50 m³                864,67      43.233,50
14 Pedra Portuguesa Cor Preta         30 m³                863,16      25.894,80
15 Pedra Portuguesa Cor Amarela      30 m³                861,16       25.834,80
16 Concreto FCK 25 MPA         500 m³                635,00       317.500,00                 
Em razão desta modificação no Edital, fica designado o dia 21/06/2022, às 09hs00, 
para abertura dos documentação e propostas. 
Pirangi, 02 de Junho de 2022.
ANGELA MARIA BUSNARDO - Prefeita Municipal

A7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De junho De 2022 

Albioma Participações do Brasil Ltda.
CNPJ 18.255.605/0001-99

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando apresentado de outra forma)

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo/Circulante Notas 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 5 12.845 133 93.154 71.767
Clientes e demais contas a receber 6 – – 15.978 23.057
Partes relacionadas 14 – 1.570 5.457 884
Dividendos a receber 1.996 – 1.996 –
Estoques 7 – – 5.997 3.888
Adiantamento e despesas
 antecipadas 47 32 551 299
Tributos a recuperar 15 266 478 355 2.287
Outros ativos circulantes 8 52 52 984 1.743

13.210 2.265 122.476 103.925
Não circulante
Depósito caução e depósitos
 judiciais 9 – 8 4.066 1.011
Adiantamento e despesas
 antecipadas – – 52 102
Empréstimos cedidos a terceiros 153 – 153 –
Investimentos 10 305.315 279.757 29.061 21.018
Imobilizado 11 212 224 237.395 250.065
Intangível 12 9 – 109.314 119.182
Direito de uso 12 437 356 559 487

308.122 280.345 382.596 391.865
Total do ativo 321.332 282.610 505.072 495.790
 

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo/Circulante Notas 2021 2020 2021 2020
Empréstimos e financiamentos 19 – – 28.845 32.498

Fornecedores e outras contas 
 a pagar 13 217 128 2.299 2.156
Partes relacionadas 14 9.500 6.502 12.530 10.131
Impostos e contribuições a recolher 15 13 64 1.716 5.449
IR e CS 15 – – 2.678 3.755
Obrigações trabalhistas 16 552 404 2.367 2.198
Provisões 16 2.808 1.862 3.291 2.343
Adiantamento de clientes 17 1 – 14 63
Passivos de arrendamento 18 219 341 319 487

13.310 9.301 54.059 59.080
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 19 – – 42.147 69.645
Partes relacionadas 14 1.004 574 1.273 938
Obrigações trabalhistas – – – 112
Adiantamento de clientes 17 – – 4.059 –
Passivos de arrendamento 18 221 92 242 92

1.225 666 47.721 70.787
Patrimônio Líquido
Capital Social 20 250.000 250.000 250.000 250.000
Capital a integralizar 20 (3.231) (3.231) (3.231) (3.231)
Reserva de lucros 60.026 25.874 60.026 25.874

306.795 272.643 306.795 272.643
Participação minoritários 20 – – 96.497 93.280

Total do passivo e do 
 patrimônio líquido 321.330 282.610 505.072 495.790

Demonstração do resultado
Receitas operacionais

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receita de vendas e serviços 22 3.967 3.801 148.719 123.418
Custo de vendas e serviços 23 – – (76.572) (69.193)
Amortização de mais-valia 23 (7.033) (5.992) (11.124) (9.364)
Lucro (prejuízo) bruto (3.066) (2.191) 61.023 44.861
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 24 (15.507) (13.562) (21.897) (19.001)
Equivalência patrimonial 10 52.396 36.000 10.039 (747)
Outras receitas (despesas) 
 operacionais 25 – – 10.779 15.456
Lucro antes do resultado financeiro 33.823 20.247 59.944 40.569
Despesas financeiras 26 (43) (114) (8.667) (8.281)
Receitas financeiras 26 372 40 3.074 1.157
Lucro antes do IR e da CS 34.152 20.173 54.351 33.445
(–) Provisão para IRPJ e CSLL diferidos
IR e CS correntes 27 – – (6.305) (5.282)
Lucro líquido do exercício 34.152 20.173 48.046 28.163
Atribuível aos acionistas controladores – – 34.152 20.173
Atribuível aos acionistas não controladores – – 13.894 7.990
Quantidade de quotas 250.000 250.000 – –
Lucro líquido por quotas 0,14 0,08 48.046 28.163

Demonstração do resultado abrangente Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro do exercício 34.152 20.173 48.046 28.163
Outros resultados abrangentes – – – –
Total do resultado abrangente
 do exercício 34.152 20.173 48.046 28.163

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital  
Realizado

Capital a  
Integralizar

Reserva  
de Lucros Total

Participação dos Acionistas  
não Controladores Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 250.000 (7.753) 5.701 247.948 87.250 335.198
Lucro líquido do exercício – – 20.173 20.173 7.990 28.163
Mais-valia contrato de energia (Nota 12) – – – – 1.989 1.989
Redução de capital – – – – (2.390) (2.390)
Integralização de capital – 4.522 – 4.522 – 4.522
Dividendos – – – – (1.559) (1.559)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 250.000 (3.231) 25.874 272.643 93.280 365.923
Dividendos – – – – (10.676) (10.676)
Lucro líquido do exercício – – 34.152 34.152 13.894 48.046
Saldo em 31 de dezembro de 2021 250.000 (3.231) 60.026 306.795 96.498 403.293

Demonstração dos fluxos  
de caixa

Notas Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do IR e da CS 34.152 20.173 54.351 33.445
Depreciação e amortização 11 399 413 21.380 21.805
Amortização mais-valia 23 7.032 5.992 11.655 9.364
Baixas de imobilizado 11 – – 1.272 –
Provisão de bônus 16 946 507 950 752
Atualização de investimento 10 – – – (17)
Equivalência patrimonial 10 (52.396) (36.000) (10.039) 764
Baixa de imobilizado 11 – – 299 917
Outros – – – 11
Partes relacionadas 14 – – – (14.126)
Rendimentos depósitos judiciais 26 – – (33) (21)
Juros sobre arrendamento 18 18 51 24 65
Juros sobre tributos – – (316) 483
IR e CS – – (1.302) 563
Juros provisionados de em-
 préstimos e financiamentos 19 – – 8.360 7.105

(9.849) (8.864) 86.599 61.110
Variações no capital circulante
Clientes e demais contas a receber – – 7.079 1.171
Partes relacionadas 3.615 3.638 1.881 1.439
Adiantamentos e despesas antecipadas (15) 61 (202) 202
Tributos a recuperar 212 179 1.510 (921)
Estoques – – (2.381) (1.213)
Outros ativos circulantes 8 (14) 759 (1.024)
Depósito caução e depósitos judiciais – (8) (3.022) (249)
Obrigações trabalhistas 150 153 4.116 425
Impostos e contribuições a recolher (51) (145) (3.733) 593
Adiantamento de clientes 1 (3) (49) (26)
Fornecedores e outras contas a pagar 89 (53) 143 (1.041)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais (5.840) (5.056) 92.700 60.466
Juros pagos 19 – – (7.703) (6.764)
IR e CS pagos – – (5.343) (3.910)
Caixa líquido aplicado pelas 
 atividades operacionais (5.840) (5.056) 79.654 49.792
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital 10 (300) (5.593) – (5.593)
Dividendos recebidos 18.109 2.336 – –
Redução de capital recebida 1.383 3.055 – –
Aquisição de imobilizado 11 (43) (13) (11.262) (10.098)
Empréstimos cedido a terceiros (153) – (153) –
Venda de imobilizado – – – 55
Aquisição de ativos intangíveis 12 (9) – (61) (37)
Caixa aplicado nas atividades 
 de investimento 19.987 (215) (11.476) (15.673)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integração de capital – 4.522 – 4.522
Redução de capital paga a não controladores – – (745) (1.645)
Dividendos pagos a não controladores – – (13.651) (1.559)
Captação de empréstimo 19 – – – 1.008
Pagamento de empréstimos 19 – – (31.808) (17.537)
Pagamento de arrendamento 18 (436) (336) (587) (503)
Caixa gerado pelas atividades
 de financiamento (436) 4.186 (46.791) (15.714)
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa 12.712 (1.085) 21.387 18.405
Variação de caixa e equivalentes de caixa
• No início do exercício 133 1.218 71.767 53.362
• No final do exercício 12.845 133 93.154 71.767
Aumento (redução) líquida de caixa 
 e equivalentes de caixa 12.712 (1.085) 21.387 18.405

Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas
1. Contexto operacional: A Albioma Participações do Brasil Ltda. (“Empresa”) ou 
(“Albioma”) quando citada em conjunto com suas controladas, é uma Empresa 
limitada que participa através de suas investidas em atividades de cogeração e 
comercialização de energia elétrica e vapor d’água, gerado a partir da fonte de 
biomassa de cana-de-açúcar e matérias-primas complementares. A sede da Em-
presa está localizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.069, 13º andar, conjuntos 
131 e 132, Condomínio Edifício Advanced Tower, Jardim Paulista, sediada na Ci-
dade e no Estado do São Paulo. A controladora da Empresa é denominada Albio-
ma S.A., sociedade de capital aberto, listada na bolsa de valores no NYSE Euro-
next em Paris, com sede em Tour Opus 12, 77 Esplanade du Général de Gaulle, 
92081, La Défense, na cidade de Puteaux, França. As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Albioma Participações do Brasil Ltda.. e suas con-
troladas (“Albioma” ou “Grupo”) para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2021 foram autorizadas pela administração para emissão em 29 de abril de 2022. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. Declaração de confor-
midade: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de-
monstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de ou-
tra forma. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, incluindo os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela administração na sua gestão. As demonstrações financeiras 
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. A prepara-
ção das demonstrações financeiras, requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Em-
presa no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas 
cujas premissas e estimativas são significativas. 2.3 Mudanças nas políticas 
contábeis e divulgações: As seguintes alterações de normas ocorreram a partir 
de 1o de janeiro de 2021: • Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao CPC 48, IAS 
39/CPC 38 e CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao IFRS 16/CPC 06(R2) - Ar-
rendamentos, ao CPC 11 “Contratos de Seguros”. • Benefícios Relacionados à 
Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: altera-
ções ao CPC 06(R2) “Arrendamentos”. As alterações mencionadas acima não ti-
veram impactos materiais para a Empresa. 2.4 Efeitos da pandemia provocada 
pela COVID-19: Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou a COVID-19 como uma pandemia. As autoridades governamentais de 
diversos países, incluindo o Brasil, impuseram restrições de contenção do vírus. A 
Empresa instituiu Comitê e definiu plano de gestão da pandemia, com medidas 
preventivas e de mitigação dos seus efeitos, em linha com as diretrizes estabele-
cidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. Neste cenário, o 
Grupo vem monitorando os efeitos nos seus negócios e na avaliação das princi-
pais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem como em outros saldos 
com potencial de gerar incertezas e impactos nas demonstrações financeiras. 
Não houve mudança relevante nas avaliações feitas pela administração anterior à 
pandemia. 2.5 Normas novas que ainda não estão em vigor: As seguintes al-
terações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o 
exercício de 2021. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo 
IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis 
(CPC). • Alteração ao IAS 16 “Ativo Imobilizado”: em maio de 2020, o IASB 
emitiu uma alteração que proíbe uma entidade de deduzir do custo do imobilizado 
os valores recebidos da venda de itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo 
preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados devem ser 
reconhecidos no resultado do exercício. A data efetiva de aplicação dessa altera-
ção é 1º de janeiro de 2022. • Alteração ao IAS 37 “Provisão, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes”: em maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração 
para esclarecer que, para fins de avaliar se um contrato é oneroso, o custo de 
cumprimento do contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse 
contrato e uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cum-
primento dele. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1º de janeiro de 2022. 
• Alteração ao IFRS 3 “Combinação de Negócios”: emitida em maio de 2020, 
com o objetivo de substituir as referências da versão antiga da estrutura conceitu-
al para a mais recente. A alteração ao IFRS 3 tem vigência de aplicação a partir 
de 1º de janeiro de 2022. • Aprimoramentos anuais - ciclo 2018-2020: em maio 
de 2020, o IASB emitiu as seguintes alterações como parte do processo de me-
lhoria anual, aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2022: (i) IFRS 9 - “Instrumentos 
Financeiros” - esclarece quais taxas devem ser incluídas no teste de 10% para a 
baixa de passivos financeiros. (ii) IFRS 16 - “Arrendamentos” - alteração do exem-
plo 13 a fim de excluir o exemplo de pagamentos do arrendador relacionados a 
melhorias no imóvel arrendado. (iii) IFRS 1 “Adoção Inicial das Normas Internacio-
nais de Relatórios Financeiros” - simplifica a aplicação da referida norma por uma 
subsidiária que adote o IFRS pela primeira vez após a sua controladora, em rela-
ção à mensuração do montante acumulado de variações cambiais. (iv) IAS 41 - 
“Ativos Biológicos” - remoção da exigência de excluir os fluxos de caixa da tributa-
ção ao mensurar o valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas, 
alinhando assim as exigências de mensuração do valor justo no IAS 41 com as de 
outras normas IFRS. • Alteração ao IAS 1 “Apresentação das Demonstrações 
Contábeis”: emitida em maio de 2020, com o objetivo esclarecer que os passivos 
são classificados como circulantes ou não circulantes, dependendo dos direitos 
que existem no final do período. A classificação não é afetada pelas expectativas 
da entidade ou eventos após a data do relatório (por exemplo, o recebimento de 
um waiver ou quebra de covenant). As alterações também esclarecem o que se 
refere “liquidação” de um passivo à luz do IAS 1. As alterações do IAS 1 tem vigên-
cia a partir de 1º de janeiro de 2023. • Alteração ao IAS 1 e IFRS Practice State-
ment 2 - Divulgação de políticas contábeis: em fevereiro de 2021 o IASB emitiu 
nova alteração ao IAS 1 sobre divulgação de políticas contábeis “materiais” ao 
invés de políticas contábeis “significativas”. As alterações definem o que é “infor-
mação de política contábil material” e explicam como identificá-las. Também escla-
rece que informações imateriais de política contábil não precisam ser divulgadas, 
mas caso o sejam, que não devem obscurecer as informações contábeis relevan-
tes. Para apoiar esta alteração, o IASB também alterou a “IFRS Practice State-
ment 2 Making Materiality Judgements” para fornecer orientação sobre como 
aplicar o conceito de materialidade às divulgações de política contábil. A referida 
alteração tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. • Alteração ao IAS 8 - 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro: a altera-
ção emitida em fevereiro de 2021 esclarece como as entidades devem distinguir 
as mudanças nas políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis, 
uma vez que mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas prospectivamen-
te a transações futuras e outros eventos futuros, mas mudanças nas políticas 
contábeis são geralmente aplicadas retrospectivamente a transações anteriores e 
outros eventos anteriores, bem como ao período atual. A referida alteração tem 
vigência a partir de  1º de janeiro de 2023. • Alteração ao IAS 12 - Tributos sobre 
o Lucro: a alteração emitida em maio de 2021 requer que as entidades reconhe-
çam o imposto diferido sobre as transações que, no reconhecimento inicial, dão 
origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis. Isso 
normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito de uso e 
passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restauração, 
como exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos 
adicionais. A referida alteração tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2023. A 
administração está analisando os impactos das normas que ainda não estão em 
vigor, não há plano de antecipação de aplicação destas normas, de todo modo 
não há expectativa de impacto relevante nas demonstrações financeiras. 3. Políti-
cas contábeis: 3.1. Bases de consolidação: Nas demonstrações financeiras 
consolidadas são eliminados, quando aplicáveis, os investimentos nas controla-
das contra seus respectivos patrimônios líquidos, lucros ou prejuízos não realiza-
dos entre empresas, resultados de equivalência patrimonial de controladas, provi-
são para cobertura de passivo a descoberto de controladas, receitas e despesas 
realizadas entre empresas, saldos entre as empresas nos ativos e passivos circu-
lante e não circulante, bem como é destacado o valor da participação de acionis-
tas não controladores nos resultados e nos patrimônios líquidos das controladas. 
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financei-
ras da Empresa e de suas controladas e as práticas e políticas contábeis foram 
aplicadas de modo uniforme nas empresas consolidadas e são consistentes com 
aquelas apresentadas no exercício anterior. As demonstrações financeiras conso-
lidadas incluem as demonstrações financeiras da Empresa e de suas controladas, 
por participação direta e/ou indireta no capital social. No demonstrativo, abaixo, 
seguem as principais controladas:

2021 2020
Direta Direta

Albioma Rio Pardo Termoelétrica Ltda. (Rio Pardo) 99,99% 99,99%
Albioma Codora Energia S.A. (Codora) 65% 65%
Albioma Esplanada Energia S.A. (Esplanada) 60% 60%
Albioma Solar Goiás Ltda. (Solar) 100% –
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sen-
do esta a data na qual a Empresa obtém controle, e continuam a ser consolidadas 
até a data em que esse controle deixa de existir. O controle é obtido quando a 
Empresa está exposta, ou tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento 
com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos através do seu poder 
sobre a investida. Especificamente, a Empresa controla a investida se, e somente 
se, possuir: • Poder sobre a investida (isto é, os direitos existentes que lhe dão a 
capacidade atual de dirigir as atividades relevantes da investida). • Exposição ou 
direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida. • A capacidade 
de usar o seu poder sobre a investida para afetar o seu rendimento. Quando a 
Empresa com menos de uma maioria dos votos ou direitos similares de uma in-
vestida, a Empresa considera todos os fatos e circunstâncias relevantes para 
avaliar se ele tem poder sobre uma investida, incluindo: • O acordo contratual com 
os outros titulares a voto da investida. • Direitos decorrentes de outros acordos 
contratuais. • Direitos de voto da Empresa e os direitos de voto potenciais. Uma 
mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de 
controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líqui-
do. a) Perda de controle em controladas: Quando o Grupo deixa de ter controle, 
qualquer participação retida na entidade é mensurada ao seu valor justo, sendo a 
mudança no valor contábil reconhecida no resultado. Os valores reconhecidos 
previamente em outros resultados abrangentes são reclassificados para o resul-
tado. A participação do Grupo nos lucros ou prejuízos de suas controladas é reco-
nhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações das reser-
vas é reconhecida nas reservas do Grupo. Quando a participação do Grupo nas 

perdas de uma controlada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, 
incluindo quaisquer outros recebíveis, o Grupo não reconhece perdas adicionais, 
a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome 
da coligada ou controlada em conjunto. b) Empresas não controladas: A Empre-
sa também tem investimento de 40% do capital da Companhia UTE Vale do Para-
ná Albioma S.A., a qual está apresentada, nas demonstrações financeiras conso-
lidadas, usando o método de equivalência patrimonial. E também mantém 
participação indireta em quotas de Cooperativa Coopercred, a qual está apresen-
tada, nas demonstrações financeiras consolidadas, usando o método de valor 
justo. c) Transações e participações não controladoras: A Empresa trata as 
transações com participações não controladoras como transações com proprietá-
rios de ativos da Albioma. Para as compras de participações não controladoras, a 
diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor 
contábil dos ativos líquidos da controlada. Os ganhos ou as perdas sobre aliena-
ções para participações não controladoras são registrados no patrimônio líquido. 
d) Investimentos nas demonstrações financeiras individuais: Nas demons-
trações financeiras individuais, as controladas são avaliadas pelo método de equi-
valência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações fi-
nanceiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para 
chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da con-
troladora. 3.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos 
nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional 
da Empresa e também, a sua moeda de apresentação. 3.3. Caixa e equivalente 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas 
bancárias e aplicações financeiras de conversibilidade imediata em montante co-
nhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
Esses investimentos são avaliados ao custo amortizado, acrescidos de juros até 
a data do balanço, sendo a variação registrada no resultado do exercício. 3.4. 
Contas a receber de clientes: Apresentadas ao valor contábil, não sendo neces-
sário o ajuste a valor presente, pois a Empresa avaliou e considerou a imateriali-
dade dos ajustes. Os valores são classificados como circulante quando mantidos 
principalmente para negociação e quando se espera realizá-los dentro de 12 
meses após o período de divulgação. Os demais, são classificados como não 
circulantes. Não foi constituída provisão para crédito de liquidação duvidosa em 
função das remotas expectativas de perda. 3.5. Estoques: Os estoques são men-
surados pelo valor de custo de entrada acrescidos de gastos incorridos na aquisi-
ção de estoques. Estes estoques são mantidos exclusivamente para manutenção 
de equipamentos e instalações, não sendo destinados à venda. 3.6. Imobilizado: 
Demonstrado ao custo de aquisição, formação ou construção deduzidos da de-
preciação acumulada e de perdas por desvalorizações acumuladas, se aplicáveis. 
A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, as taxas descritas na 
nota explicativa 11 e leva em consideração o tempo de vida útil econômica estima-
da dos bens. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação 
são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospecti-
vas, quando for o caso. Os gastos incorridos que representem melhorias do imo-
bilizado são capitalizados somente se os benefícios econômicos associados a 
esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável, enquan-
to que os demais gastos são registrados diretamente no resultado quando incor-
ridos. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recupe-
rável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável 
estimado.  3.7. Intangível: a) Ágio: O ágio resulta da aquisição de controlada e 
representa o excesso da: (i) contraprestação transferida; (ii) do valor da participa-
ção de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo na data da aquisição 
de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da contraprestação 
transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação 
mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo 
dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a 
diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado. b) Softwa-
res: As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos 
para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utili-
zados. Tais custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de 
três a cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhe-
cidos como despesa, conforme incorridos. c) Contrato de Energia: Conforme 
entendimentos mantidos, a Codora possui contratos de venda de energia em dois 
leilões no mercado regulado. O primeiro, ocorrido em 2009, visa atender deman-
das por energia de 2017 a 2026, enquanto o segundo leilão (A-5), verificado em 
2017, atenderá demandas por energia entre 2020 e 2044. Como estes contratos 
são uma garantia de que futuramente, serão gerados benefícios econômicos na 
combinação de negócios, foram, portanto, considerados ativos intangíveis rele-
vantes da Empresa, e foram avaliados a valor de mercado. A Albioma Esplanada 
Energia possui contratos de venda de energia em dois leilões no mercado regula-
do. O primeiro, até o ano de 2026, no volume total de 58.695 MWh de energia 
elétrica por ano, o segundo contrato, passará a valer a partir de 2021, no ambien-
te de contratação regulado (A-4), que atenderá demandas por energia entre 2021 
e 2040 por um volume anual de 75.336 GWh. Como estes contratos são uma 
garantia de que futuramente, serão gerados benefícios econômicos na combina-
ção de negócios, foram, portanto, considerados ativos intangíveis relevantes da 
Empresa, e foram avaliados a valor de mercado. A Albioma Rio Pardo  Termoelé-
trica possui contratos de fornecimento de energia em vigência com distribuidoras 
até o ano de 2035, no volume total de 82.344 MWh de energia elétrica por ano. 
Como estes contratos são uma garantia de que futuramente, serão gerados bene-
fícios econômicos na combinação de negócios, foram, portanto, considerados 
ativos intangíveis relevantes da Empresa, e foram avaliados a valor de mercado. 
Para projeção dos fluxos de caixa dos contratos oriundos dos leilões, foram con-
sideradas as premissas neles previstas referentes a preço (RS/MWh), volume de 
venda (MWh) e prazo de validade. Para calcular o valor do intangível “Contratos 
de Venda de Energia”, foi utilizada a metodologia Multi-Period Excess Earnings 
Method - MPEEM (Método dos Lucros Excedentes por Vários Períodos), com a 
identificação dos ativos contribuintes a as taxas apropriadas da remuneração eco-
nômica destes ativos. O MPEEM objetiva isolar o fluxo do caixa atribuível a um 
ativo intangível específico do fluxo do caixa total. Nesse método, são feitos débitos 
contra o lucro líquido total, pelo uso dos ativos contribuintes, e o lucro excedente 
é Alocado ao ativo intangível em avaliação. Para o cálculo dos Contratos de Venda 
de Energia foram utilizadas como base as projeções de receitas da Codora, ex-
purgando a receita oriunda de vendas no Mercado Livre. A esse valor foram sub-
traídos os respectivos gastos da operação necessários para gerar a energia requi-
sitada pelos contratos. O Lucro Atribuído aos Contratos de Venda de Energia 
(Lucro Líquido menos Diversos Retornos) foi trazido a valor presente e os valores 
resultantes foram somados. 3.8. Investimentos: Coligada é uma entidade sobre 
a qual a Empresa exerce influência significativa. Influência significativa é o poder 
de participar nas decisões sobre políticas operacionais da investida, não sendo, 
no entanto, controle ou controle conjunto sobre essas políticas. As contrapresta-
ções efetuadas na apuração de influência significativa são semelhantes às neces-
sárias para determinar controle em relação às investidas. Os investimentos da 
Empresa em suas coligadas foram contabilizados inicialmente ao custo e são 
atualizados com base no método da equivalência patrimonial. Os valores contá-
beis dos investimentos são ajustados para fins de reconhecimento das variações 
na participação da Empresa nos patrimônios líquidos das coligadas a partir da 
data de aquisição. O ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) relativo 
a uma coligada está incluído no valor contábil do investimento, não sendo amorti-
zado e nem testado separadamente em relação ao seu valor recuperável. O ágio 
apurado pela diferença entre o custo do investimento e a parte do investidor no 
valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida foram amortiza-
dos de acordo com a vida útil dos itens pelos quais foram gerados. As demonstra-
ções financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de divul-
gação da Empresa e as práticas contábeis adotadas pelas controladas e 
coligadas, são consistentes (ajustadas quando aplicável) com aquelas adotadas 
pela Empresa. Em cada data de fechamento do balanço patrimonial, a Empresa 
determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre 
o investimento após a aplicação do método da equivalência patrimonial. Se assim 
for, a Empresa calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável 
como a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil e reconhece o mon-
tante na demonstração do resultado. No ano de 2021 houve a distribuição de divi-
dendos na Esplanada e na Codora.  3.9. Fornecedores: As contas a pagar aos 
fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemen-
te, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros 
efetiva, quando aplicável. Os valores são classificados como circulante quando 
mantidos principalmente para negociação e quando se espera realizá-los dentro 
de 12 meses após o período de divulgação. 3.10. Empréstimos: Os empréstimos 
são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qual-
quer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o 
valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período 
em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a 
Albioma tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo 
menos, 12 meses após a data do balanço. 3.11. Passivos de arrendamento: A 
caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em 
aspectos substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos específicos ou, ain-
da, ao direito de uso de um determinado ativo, na data do início da sua execução. 
3.12. Provisões: São reconhecidas quando a Albioma tem uma obrigação pre-
sente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma esti-
mativa confiável do valor possa ser feita. Quando houver uma série de obrigações 
similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em considera-
ção a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo 
que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual inclu-
ído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas 
pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 
3.13. Provisão de bônus: A Albioma reconhece um passivo e uma despesa de 
bônus nos resultados com base em metodologia, que leva em conta o lucro atri-
buído aos acionistas da Albioma após ajustes. A Albioma reconhece uma provi-
são quando estiver contratualmente obrigado ou quando houver uma prática an-
terior que tenha gerado uma obrigação não formalizada (constructive obligation). 

3.14. Avaliação da recuperação do valor contábil de ativos: A Administração 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológi-
cas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando 
tais evidências são identificadas e se o valor contábil líquido exceder o valor recu-
perável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil lí-
quido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada 
unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e 
o valor justo líquido de despesa de venda. Os seguintes critérios são aplicados na 
avaliação do valor recuperável dos seguintes ativos: a) Ágio: o teste de perda por 
redução ao valor recuperável de ágio é efetuado anualmente na data do encerra-
mento do exercício ou antes disso quando as circunstâncias indicarem perda por 
desvalorização do valor contábil. Quando o valor recuperável é menor do que seu 
valor contábil, uma perda de valor recuperável é reconhecida. As perdas de valor 
recuperável relativas ao ágio não podem ser revertidas em exercícios futuros. b) 
Ativos Intangíveis: os ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em 
relação à perda por redução ao valor recuperável anualmente na data do encerra-
mento do exercício, individualmente ou em nível da unidade geradora de caixa, 
conforme o caso, ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvaloriza-
ção do valor contábil. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa 
futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de 
desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para 
a empresa em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é 
determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em 
uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, 
ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou quando não há contrato de 
venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço 
da transação mais recente com ativos semelhantes. As premissas sobre o fluxo 
de caixa futuro são baseadas no pronunciamento do CPC 01 (R1) - Redução ao 
valor recuperável de ativos, bem como em dados de mercado comparáveis e re-
presentam, com base nos conceitos definidos no pronunciamento técnico acima, 
a melhor estimativa da Administração das condições econômicas que existirão 
durante a vida útil econômica do conjunto de ativos que proporcionam a geração 
dos fluxos de caixa. As principais premissas-chave utilizadas na estimativa do 
valor em uso, às quais o valor de recuperação dos ativos é mais sensível, estão 
descritas a seguir: • Contas a receber: Projetadas com base na realização do 
ano de 2021 e projeções orçamentárias para 2022, conforme conceitos definidos 
no CPC 01 (R1) não foram considerados crescimentos para valores futuros. • In-
vestimentos de capital: Os investimentos em bens de capital foram estimados 
considerando a infraestrutura necessária para suportar a demanda atual por nos-
sos serviços e manutenção de nossa planta existente. • Taxa de desconto: Re-
presentam a avaliação de riscos no mercado atual. O cálculo da taxa de desconto 
é baseado em circunstâncias específicas da empresa, sendo utilizada a taxa 
WACC. O custo do patrimônio é derivado do rendimento esperado sobre o inves-
timento pelos investidores da Empresa. O custo de dívida é baseado nos financia-
mentos com rendimento de juros que a Empresa é obrigada a honrar. O risco 
específico do segmento é incorporado mediante a aplicação de fatores individuais 
beta, bem como é feita reconciliação da taxa WACC para excluir os efeitos dos 
impostos para fins de divulgação da taxa, de acordo com o CPC 01 (R1). 3.15. Im-
pairment de ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização 
são revisados para a verificação de impairment, sempre que eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor 
justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de 
avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os 
quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras 
de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido 
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do impairment, na data de apresentação do balanço. 3.16. Capital so-
cial: As quotas são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais 
diretamente atribuíveis à emissão de novas quotas ou opções são demonstrados 
no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. 
3.17. Distribuição de dividendos: Quando realizada, a distribuição de dividen-
dos é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da empresa 
ao final do exercício. 3.18. Reconhecimento de receita: A receita compreende o 
valor justo da comercialização de energia elétrica no curso normal da atividade da 
empresa, é apresentada líquida de tributos. A entidade deve contabilizar os efeitos 
de um contrato com um cliente que esteja dentro do alcance deste pronunciamen-
to somente quando as partes do contrato aprovarem o contrato e estiverem com-
prometidas em cumprir suas respectivas obrigações, quando a entidade puder 
identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou serviços a serem 
transferidos, quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os 
bens ou serviços a serem transferidos, quando o contrato possuir substância co-
mercial e quando for provável que a entidade receberá a contraprestação a qual 
terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente. Ao 
avaliar se a possibilidade de recebimento do valor da contraprestação é provável, 
a entidade deve considerar apenas a capacidade e a intenção do cliente de pagar 
esse valor da contraprestação quando devido. O valor da contraprestação a qual 
a entidade tem direito pode ser inferior ao preço declarado no contrato se a con-
traprestação for variável, pois a entidade pode oferecer ao cliente uma redução de 
preço. a) Receitas Contratuais: O momento correto da transferência de riscos e 
benefícios varia dependendo das condições individuais do contrato de venda. As 
receitas auferidas são decorrentes de venda de energia elétrica - energia elétrica 
e vapor, no qual seu reconhecimento no resultado é feito através das medições da 
quantidade entregue no final de cada mês. b) Mercado livre: Os consumidores 
livres e especiais têm liberdade para negociar a compra de energia, estabelecen-
do volumes, preços e prazos de suprimento. São participantes dessa contratação 
os geradores, autoprodutores, produtores independentes, comercializadores, im-
portadores e exportadores de energia. c) Receitas Financeiras: As receitas e 
despesas financeiras da Empresa compreendem: • Juros sobre aplicações finan-
ceiras; • Descontos obtidos; As receitas e as despesa financeiras são reconheci-
das no resultado através do método dos juros efetivos. 3.19. Tributação: Os regi-
mes de tributação das sociedades da Albioma estão detalhados a seguir: a) Na 
controladora Albioma Participações do Brasil Ltda., o imposto de renda e a contri-
buição social são calculados conforme as normas estabelecidas para a apuração 
do lucro real. b) Nas subsidiárias Albioma Rio Pardo Termoelétrica Ltda., Albioma 
Codora Energia S.A. e Albioma Esplanada Energia S.A., o imposto de renda e a 
contribuição social são calculados conforme as normas estabelecidas para a apu-
ração do lucro presumido onde o imposto de renda é computado com a presun-
ção de 8% sobre a receita de vendas, em geral acrescido das demais receitas 
(receitas financeiras e outras receitas tributáveis), pela alíquota de 15% e do adi-
cional de 10% quando a base de cálculo exceder R$ 60.000,00 no trimestre, en-
quanto que a contribuição social é computada com presunção de 12% sobre a 
receita de vendas, também acrescidas das demais receitas e aplicada a alíquota 
de 9%, reconhecidas pelo regime de caixa. 4. Consórcios: Conforme lei 
6.404/76, as companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle 
ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento. 
O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obri-
gam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por 
suas obrigações, sem presunção de solidariedade. 5. Caixa e equivalente de 
caixa: Os saldos de caixa são demonstrados a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Bancos 28 2 6.141 2.919
Aplicações financeiras (a) 203 114 49.647 42.144
Aplicações de renda fixa (b) 12.614 17 37.366 26.704

12.845 133 93.154 71.767
A Empresa considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos provenientes 
das contas de caixa e aplicações com vencimentos inferiores a 90 dias resgatá-
veis sem qualquer carência. (a) As aplicações financeiras de curto prazo são de 
alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que está sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Essas 
aplicações financeiras referem-se substancialmente a Certificados de Depósito 
Bancário (CDB), indexadas a uma taxa de mercado com base em uma variação 
percentual de 77% a 96% em 2021 (entre 62% a 75% em 2020) do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI). (b) Aplicações de renda fixa, são remunerados dia-
riamente através de uma aplicação em operações compromissadas com lastro 

em debêntures e remuneração de 74% a 126% (entre 92% a 142% em 2020) da 
variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”).
6. Clientes e demais contas a receber: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Câmara de Comercialização de 
 Energia Elétrica (a) – – 1.557 10.775
Ambiente de contratação regulada - ACR (b) – – 12.615 8.276
Ambiente de contratação Livre - ACL – – 813 1.935
PROINFA (c) – – 959 2.071
Outras contas a receber – – 35 –
Total de clientes – – 15.978 23.057
Não há títulos vencidos até a data de encerramento destas demonstrações finan-
ceiras, bem como não há expectativa de perda significativa na realização do con-
tas a receber. (a) Receitas referentes às vendas de energia liquidadas no mercado 
de curto prazo ao PLD (preço de liquidação das diferenças). Devido à melhoria na 
inadimplência dos clientes da CCEE se encerrou os saldos que tínhamos em 
aberto, sendo agora recebido sempre aos 45 dias com um baixo nível de inadim-
plentes. (b) Receitas referentes a montantes de energia elétrica produzidos e en-
tregues em dezembro a distribuidoras no âmbito dos contratos regulados, porém, 
a serem faturados no mês de janeiro do ano subsequente. (c) Receitas referentes 
a montante de energia elétrica produzidos e entregues à Eletrobras, mediante 
contrato de compromisso mínimo de 13GWh por ano até 2026. A Empresa ava-
liou o ajuste a valor presente dos seus saldos de contas a receber de clientes nas 
datas de 31 de dezembro de 2021 e de 2020 e concluiu que os valores justos se 
equiparam aos valores contábeis, pois o giro do contas a receber é de curto prazo. 
A liquidez do contas a receber foi analisada e não foi identificado valores a  
serem provisionados. 7. Estoques: Consolidado

2021 2020
Almoxarifado Rio Pardo 912 1.367
Almoxarifado Codora 2.458 1.766
Almoxarifado Esplanada 1.287 754
Estoque Entressafra 885 –
Estoque Biomassa 456 –

5.997 3.887
8. Outros ativos circulantes: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Sinistro a receber (a) – – – 1.118
Seguros a apropriar 52 52 984 719

52 52 984 1.743
(a) Valores referentes à provisão do sinistro ocorrido no gerador da Esplanada a 
receber da seguradora. 
9. Depósito caução e depósitos judiciais: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Caução aluguéis – 8 1 8
Processo ICMS/TUSD (a) – – 4.066 1.003

– 8 4.066 1.011
(a) Depósitos em juízo, na Albioma Rio Pardo, referente ao processo 1000775-
77.2016.8.26.0053, datado de 2016, que está em grau de recursos de 1ª instância no 
TJSP que trata do ICMS recolhido sobre a TUSD nas notas fiscais de consumo de 
energia elétrica recebidas pela Empresa. Enquanto aguarda o julgamento do proces-
so, estes valores são recolhidos mensalmente em uma conta judicial corrigidas por 
atualização de rendimentos. E depósitos referentes ao ICMS recolhido sobre a TUSD 
no Estado de Goiás recolhidos judicialmente na Codora e Esplanada.
10. Investimentos: Movimentação dos investimentos:

Albioma 
Rio 

Pardo 
Termo-  
elétrica

Albioma 
Codora 
Energia 

S.A.

Albioma 
Espla-  

nada 
Energia 

S.A.

UTE Vale 
do 

Paraná 
Albioma 

S.A.

Albioma 
Solar 
Goiás 
Ltda. Total

Em  31/12/2019 73.881 107.430 54.062 15.557 – 250.930
Integralização 
 de capital – – – 5.593 – 5.593
Redução de Capital – (4.438) – – – (4.438)
Dividendos – – (2.336) – – (2.336)
Equivalência 
 Patrimonial 17.517 11.484 7.763 (764) – 36.000
Amortização 
 de Mais-valia – (4.286) (1.025) – – (5.311)
Mais-valia 
 imobilizado – (381) (300) – – (681)
Em 31/12/2020 91.398 109.809 58.164 20.386 – 279.757
Integralização 
 de capital – – – – 300 300
Dividendos – (10.909) (7.200) (1.996) – (20.105)
Equivalência 
 Patrimonial 12.643 14.860 14.971 10.039 (116) 52.396
Amortização 
 de Mais-valia – (4.286) (2.032) – – (6.318)
Mais-valia 
 imobilizado – (381) (334) – – (715)
Em 31/12/2021 104.041 109.092 63.569 28.429 184 305.315
O saldo de investimentos no consolidado de R$ 31.057 (R$ 21.018 em 2020) re-
fere-se a i) a participação na companhia UTE Vale do Paraná Albioma S.A. e ii) a 
investimentos na Cooperativa de Crédito Rural dos Plantadores de Cana do Vale 
do São Patrício Ltda.. - Coopercred por o valor de  R$ 632 (R$ 632 em 2020).  
A Empresa, de acordo com o CPC 48 - Instrumentos financeiros, avaliou tal inves-
timento pelo método de valor justo.

b) Saldos de investimentos:
Investi-  
mento

% de   
partici-  
pação

Total   
do   

ativo
Capital   
Social

Patrimônio   
líquido   

ajustado
Patrimônio   

líquido

Resultado   
do  

exercício
Participação  do  

Capital  Social

Resultado de  
equivalência   

patrimonial
(a) 2021 2020 2021 2020

Albioma Rio Pardo 104.040 99,99% 116.345 67.825 104.051 104.051 12.644 67.825 67.825 12.643 17.517
Albioma Codora 109.093 65% 116.207 69.000 167.836 92.744 22.861 44.850 44.850 14.860 11.484
Albioma Esplanada 63.569 60% 109.673 20.247 105.948 57.878 24.951 12.148 12.148 14.971 7.763
Albioma Solar 184 100% 185 300 184 184 (116) 300 – (116) –
UTE Vale do Paraná Albioma 28.429 40% 163.359 55.056 71.075 71.075 25.098 22.022 22.022 10.039 (764)

305.315 147.145 146.845 52.396 36.000
(a) Refere-se ao patrimônio líquido ajustado pelo goodwill e mais-valia calculado 
sobre o investimento. A mais-valia é amortizada com base na vida útil econômica 
dos bens do imobilizado correspondentes, estando o encargo correspondente 
refletido no resultado do exercício. (c) Informações das sociedades controla-
das: (i) Albioma Rio Pardo Termoelétrica Ltda.: A Albioma Rio Pardo Termoelé-
trica Ltda. é uma Sociedade limitada, sediada em Cerqueira César, no Estado de 
São Paulo. Foi constituída em 26 de junho de 2015. A Empresa tem por objeto 
social, o propósito específico de exercer atividades de cogeração e comercializa-
ção de energia elétrica e vapor d’água, gerada a partir da fonte de biomassa de 
cana-de-açúcar e matérias-primas complementares. Em 10 de agosto de 2018, 
os parceiros Usina Rio Pardo S.A. e Rio Pardo Participações S.A. (Recuperan-
das), apresentaram um pedido de recuperação judicial a fim de reestruturar um 
passivo, sendo a Albioma Rio Pardo Termoelétrica Ltda. um dos credores sujeitos 
ao processo. Em 17 de fevereiro de 2020, foi aprovado e publicado a homologa-
ção do plano de recuperação judicial das recuperandas. A Empresa optou pela 
opção B das apresentadas: • Opção A: 10% do crédito nas 10 primeiras safras + 
90% remanescente em 2050 • Opção B: 10% do crédito em 6 meses após publi-
cação da homologação do plano. Após 6 meses da homologação do plano de 
recuperação judicial a Albioma Rio Pardo reverteu o passivo de R$ 14,1 milhões 
que tinha com a Usina Rio Pardo (nota 13). Esse passivo foi declarado por ambas 
as partes no processo de recuperação judicial e estava incluído em compensação 
no crédito declarado de R$ 89,5 milhões.  A reversão deste passivo materializa a 
extinção de sua recuperabilidade conforme a homologação do plano de recupera-
ção judicial. Em outubro 2021 um contrato de renegociação do consórcio foi assi-
nado com o novo acionista (Moriah) de Usina Rio Pardo S.A.. A duração do con-
sórcio foi estendido até abril 2051. Além disso, o parceiro se comprometeu a pagar 
uma indenização de 5 milhões ou trazer um volume de 40 mil toneladas durante 
o período de 2021 até 2023 para cobrir a diminuição de moagem de cana. Em 
2021, Albioma Rio Pardo Termoelétrica Ltda. recebi 5 milhões. A Albioma Rio 
Pardo Termoelétrica Ltda. (a “Empresa”) exportou na rede 91,5 GWh em 2021 
(80,5 GWh em 2020). O volume de energia vendido em 2021 foi de 100,6 GWh 
(98,0 GWh em 2020). A Empresa comprou energia no mercado por um volume de 
9,1 GWh (16,3 GWh em 2020). (ii) Albioma Codora Energia S.A.: Albioma Co-
dora Energia S.A., anteriormente denominada Codora Energia S.A., é uma socie-
dade anônima de capital fechado domiciliada em Goianésia - Goiás e tem como 
atividade, basicamente, a produção e comercialização de energia elétrica, além 
de todos os derivados provenientes da cogeração de energia elétrica. A Empresa 
teve início de suas operações em 1º de julho de 2011. Em 2020 se deu início ao 
faturamento do novo contrato de fornecimento no Ambiente de Contratação Re-
gulada com período de suprimento de 2020 até 2034, no volume total de 54,4 
GWh de energia elétrica por ano, ao preço de R$ 339/MWh, corrigido anualmente 
pela variação do IPCA. A Companhia exportou na rede 179,3 GWh em 2021 
(172,3 GWh em 2020). O volume de energia vendido em 2021 foi de 188,4 GWh 
(188,8 GWh em 2020). Por mais para atender os compromissos de venda de 

energia a Companhia comprou energia no mercado por um volume de 9,3 GWh 
(15,3 GWh em 2020). Em ações integralizadas

2021 2020
Jalles Machado S.A. 24.150 24.150
Albioma Participações do Brasil Ltda. 44.850 44.850

69.000 69.000
(iii) Albioma Esplanada Energia S.A.: Em 1 de fevereiro de 2018 as condições 
precedentes foram atingidas e foi firmado o acordo entre Albioma Participações 
do Brasil Ltda. e Jalles Machado S.A. para a constituição da empresa Albioma 
Esplanada e Energia S.A., com Capital inicial integralizado de R$ 100,00 (cem 
reais), divididos em 100 cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real). A Companhia 
exportou na rede 150,2 GWh em 2021 (120,1 GWh em 2020). O volume de ener-
gia vendido em 2021 foi de 175,8 GWh (182,3 GWh em 2020). Por mais para 
atender os compromissos de venda de energia a Companhia comprou energia no 
mercado por um volume de 15 GWh (23 GWh em 2020). 2021 2020
Jalles Machado S.A. 8.099 8.099
Albioma Participações do Brasil Ltda. 12.148 12.148

20.247 20.247
(iv) Albioma Solar Goiás Ltda.: A Albioma Solar Goiás Ltda. (a “Empresa”), 
constituída em 1º de dezembro de 2020, é uma sociedade limitada  unipessoal, 
domiciliada no município de Goianésia, no estado Goiás e tem como atividade 
preponderante a produção e comercialização de energia elétrica à base de ener-
gia solar. A Empresa encontra-se em fase pré-operacional. 
11. Imobilizado:
Contro-
 ladora

Taxa   
depre- 
ciação

Sal- 
do   

2019
Adi- 
ção

Depre- 
ciação

Sal- 
do   

2020
Adi- 
ção

Transfe- 
rência

Depre- 
ciação

Sal- 
do   

2021
Máquinas e 
 equipamentos 10 130 – (38) 92 – (19) (16) 57
Móveis e 
 utensílios/Equi-
  pamentos de 
   comunicação 10 106 – (18) 88 – 28 (19) 97
Veículos 20 5 – (5) – – – –
Equipamento 
 de informática 20 38 13 (11) 40 43 (16) (19) 48
Benfeitorias – 5 – (1) 4 – 7 (1) 10

284 13 (73) 224 43 – (55) 212
Custo 1.096 1.109 1.152
Depreciação 
 acumulada (812) (885) (940)
Imobilizado 
 líquido 284 224 212
Ao fim do exercício de 2021 a Empresa não possuía nenhum ativo em garantia.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas da Albioma Participações do Brasil Ltda. 

Consolidado
Saldo   
2019 Adição

Baixa   
(b)

Transfe-  
rência

Mais- 
-Valia

Depre-  
ciação

Saldo   
2020 Adição Baixa

Transfe-  
rência

Mais- 
-Valia

Depre-  
ciação

Saldo 
2021

Edificações 34.043 42 – – – (1.585) 32.500 – – 16.856 – (1.585) 47.771
Instalações 12.282 6.031 (48) 68 (1.380) 16.953 1.261 – (1.946) – (2.015) 14.036
Máquinas e equipamentos 213.534 2.807 (825) – (1.084) (18.037) 196.395 2.215 (557) (6.178) (1.143) (17.454) 172.753
Móveis e utensílios/Equipamentos de comunicação 294 56 – 392 – (64) 678 44 – 217 – (62) 877
Veículos 54 – (82) – – 28 – – – – – – –
Ferramentas 107 68 – – – (24) 151 29 – (133) – (30) 17
Equipamento de informática 258 28 – – – (57) 229 67 – 212 – (56) 452
Benfeitorias 2.267 – – – – (174) 2.093 – – (1.872) – (178) 43
Imob. em andamento 477 1.066 (17) (460) – – 1.066 7.646 – (7.266) – – 1.446

263.316 10.098 (972) – (1.084) (21.293) 250.065 11.262 (557) (110) (1.143) (21.380) 237.395
Custo 356.058 355.145 364.998
Depreciação acumulada (80.358) (81.442) (103.965)
Impairment (a) (23.638) (23.638) (23.638)
Imobilizado líquido 252.062 250.065 237.395
(a) Em consequência da entrada em processo de recuperação judicial da Usina Rio Pardo S.A. em 2018, e da diminuição de entrega de biomassa, a administração 
identificou indicadores de impairment e procedeu o cálculo e reconhecimento do ajuste para realização dos saldos. O valor do impairment foi de R$ 23.638 em 2018. 
(b) Baixa do ativo, de máquinas e equipamentos, referente ao sinistro descrito na nota 8. Evento de Dano Elétrico no Gerador 1, em um total líquido de R$ 590. Ao fim 
do exercício de 2021 a Esplanada possuía ativos dados em garantia, registrado em máquinas e equipamentos no valor bruto de R$ 39.148. Ao fim do exercício de 
2021 a Codora possuía o gerador TG3, registrado no grupo de máquinas e equipamentos no valor bruto de R$ 18.683, como garantia do financiamento FCO.
12. Intangível: Controladora

Saldo 2019 Adição Amortização Saldo 2020 Adição Baixa Amortização Saldo 2021
Software 3 – (3) – 14 (5) 9
Direito de uso 617 76 (337) 356 468 (43) (344) 437

620 76 (340) 356 482 (43) (349) 446
Consolidado

Saldo 2019 Adição Ajustes (a) Amortização Saldo 2020 Adição Baixa Transferência Amortização Saldo 2021
Codora 8.607 – – – 8.607 – – – – 8.607
Good will 8.607 8.607 8.607
Software 52 37 – (15) 74 25 – 110 (22) 187
Direito de uso 908 76 – (497) 487 624 (43) – (509) 559
Contrato de energia 116.803 – 1.978 (8.280) 110.501 – – – (9.981) 100.520

126.370 113 1.978 (8.792) 119.669 649 (43) 110 (10.512) 109.873
(a) Valor de ajuste referente a contratos de energia da Albioma Esplanada valorizados na aquisição do negócio em 2018.

13. Fornecedores e outras contas a pagar: A composição dos fornecedores, 
partes relacionadas e contas a pagar é demonstrada abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores 217 128 2.299 2.156
217 128 2.299 2.156

14. Partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos em 31  
de dezembro de 2021 bem como as transações que influenciaram o resultado  
do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrentes de  
operações com acionistas minoritários no consolidado, seguem resumidos abaixo: 

Controladora
Ativo Passivo Resultado

2021 2020 2021 2020 2021 2020
UTE Vale do Paraná Albioma – 187 – – – –
Grupo Albioma - Subsidiárias – 1.383 – – – –
Contas a pagar Albioma S.A. – – 10.505 7.076 – –
Garantia FEE - UTE – – – – – (58)
Serviços Expatriados – – – – (1.599) (2.651)
Plano Brasil – – – – (1.829) (1.116)

– 1.570 10.505 7.076 (3.428) (3.825)
Consolidado

Ativo Passivo Resultado
Jalles - indenização 2021 2020 2021 2020 2021 2020
 a receber (b) 5.347 610 – – – –
Contas a receber Jalles 110 49 – – – –
Contas a receber - Vale do paraná – 187 – – – –
Contas a receber - URP – 38 – – – –
Contas a pagar Jalles – – 714 810 – –
Jalles - indenização 
 a pagar (b) – – 293 1.199 – –
Contas a pagar Albioma 
 S.A. (a) – – 12.296 8.315 – –
Contas a pagar Jalles Machado – – – 745 – –
Adiantamento URP – – 500 – – –
Ação trabalhista - URP (c) – – – – – 346
Indenização de safra (b) – – – – 10.560 16.298
Fiança corporativa Albioma S.A. – – – – (81) (292)
Serviços expatriados (d) – – – – (1.599) (2.651)
Plano Brasil (a) – – – – (2.300) (1.619)

5.457 884 13.803 11.069 6.580 12.082
(a) A Assembleia geral da Albioma S.A. atribuiu em 2018 um Performance Share 
Plan para seus colaboradores e empresas do grupo Albioma. A Empresa se be-
neficiou do plano “Brasil 2016”, que venceu em 2020 e a Albioma S.A. atribuiu as 
ações com base na performance do grupo. A contraparte do custo deste plano foi 
faturada às empresas onde os empregados se beneficiaram. Em 31 de dezembro 
de 2021 ainda há planos em andamento (Brasil 2019/2020/2021) que possuem 
vigência até 2021/2022/2023, respectivamente e as probabilidades de (b) suces-
so já estão provisionados conforme IFRS 2 na empresa Albioma S.A., controlado-
ra final da Albioma Participações. (c) Provisão no ativo de R$ 5.347 de penalidade 
a receber da Jalles Machado referente a indenizações por obrigações consorciais 
da safra do ano de 2021, conforme o instrumento “Regulamento do Consórcio 
Termoelétrico Albioma Esplanada”. Na Albioma Codora houve a provisão de valor 
de R$ 293 relativo a indenização por obrigações consorciais da safra de 2021, 
conforme o instrumento “Regulamento do Consórcio Termoelétrico Albioma Co-
dora”, datado de 04 de agosto de 2015. Após termo de quitação de maio de 2021 
foi feito a reversão do valor de R$ 1.199 provisionado em 2020 e pago para a 
Jalles Machado o valor de R$ 851. (d) Em 2020 a Usina Rio Pardo reembolsou à 
Empresa R$ 346 em razão do período em que o reclamante laborou exclusiva-
mente em favor dela. (e) Provisão de valor a ser faturado pela Albioma S.A. por 
custos com funcionários expatriados. 15. Impostos e contribuições a recolher e 
Tributos a recuperar: (a) Tributos a recolher: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
ISS – 23 – 23
Contribuições retidas na fonte 13 26 125 103
ICMS – – 75 63
PIS – 3 283 233
COFINS – 12 486 1.076
Tributos indiretos diferidos – – 631 916
Outros – – 115 3.035

13 64 1.716 5.449
IRPJ CSLL (i) – – 2.146 2.879
Tributos diretos diferidos – – 533 876

– – 2.678 3.755
(i) Valores referentes à competência de dezembro que será paga em 2021 e refe-
rente a recálculo tributário iniciado em 2020 e finalizado com compensações e 
recolhimentos no primeiro semestre de 2022. 
(b) Tributos a recuperar: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
PIS a recuperar 7 – 13 6
COFINS a recuperar 31 – 61 30
IRRF a recuperar 117 72 117 79
CSLL a recuperar 48 43 48 351
Saldo negativo 63 351 63 49
Impostos diretos pagos a maior – – 45 1.401
impostos indiretos pagos a maior – 13 6 372

266 479 355 2.287
Os créditos tributários diferidos não registrados pela controladora em 31 de de-
zembro de 2021 representam o montante de R$ 17.466 (R$ 13.440 em 31 de 
dezembro de 2020), composto por R$ 12.650 (R$ 9.765 em 31 dezembro de 
2020) de IRPJ e R$ 4.816 (R$ 2.715 em 31 de dezembro de 2020) de CSLL re-
presentados por prejuízo fiscal e diferenças temporárias. O montante será regis-
trado contabilmente a partir do momento em que a Empresa atender a todas as 
premissas para o registro do referido crédito tributário.
16. Obrigações trabalhistas: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Proventos a pagar – – 376 406
Encargos trabalhistas 258 158 674 500
Provisões sobre proventos 295 246 1.318 1.292
Consignados a pagar a longo prazo – – – 112
Provisões de bônus 2.808 1.863 3.290 2.343

3.360 2.267 5.657 4.653
17. Adiantamentos de clientes: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Adiantamentos de clientes 1 – 4.073 63

1 – 4.073 63
Adiantamento referente a primeiro ano de contrato do PROINFA, onde houve o 
faturamento sem a geração. 18. Passivos de arrendamento: A Empresa, em 
agosto de 2018, efetuou estudo para aplicação da norma do CPC 06 (R2) - IFRS 
16 nos veículos alugados junto a Arval Brasil Ltda., através dos contratos 
C068224, C068225, C068226, C068227, e imóvel alugado junto à Mauro de Oli-
veira, através de contrato de aluguel assinado em outubro de 2014 e aditivo assi-
nado em março de 2019, utilizando a apropriação retrospectiva e a taxa de risco 
de financiamento calculada em 8,63%. Em dezembro de 2020 teve início um novo 
contrato de locação, junto à Paulista Imóveis, de um imóvel, através de contrato de 
aluguel assinado para 30 meses, utilizando a taxa de risco de financiamento de 
7,72%. Este contrato foi encerrado em dezembro de 2021 e o valor residual baixa-
do das devidas contas. Nas controladas Codora, Esplanada e Rio Pardo também 
foi aplicado a norma do CPC 06 (R2) - IFRS 16 em veículos alugados junto à Arval 
Brasil Ltda., com prazo de 36 meses, utilizando-se da mesma taxa de risco.  
Após a aplicação da norma imposta no CPC 06(R2) os bens arrendados foram 
classificados, na controladora, em ativos não circulante a título de bens de uso: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Veículos 568 468 1.202 945
Imóveis 1.190 899 1.190 899
(–) Depreciação (1.323) (1.011) (1.834) (1.357)

437 356 559 487

Mapa de movimentação de arrendamento:
Controladora Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019 642 941,00
Pagamento de arrendamento (336) (503)
Apropriação de despesa 51 65
Contratos de arrendamento 84 84
Encargos a apropriar (8) (8)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 433 579
Renovação de contratos de arrendamento 468 588
Devolução arrendamento (43) (43)
Pagamento de arrendamento (436) (587)
Apropriação de despesa 18 24
Saldo em 31 de dezembro de 2021 440 561
Curto prazo 219 319
Longo prazo 221 242
19. Empréstimos e financiamentos: A composição dos empréstimos e financia-
mentos é demonstrada abaixo: Linha de crédito:

Linha de Crédito Moeda
Juros 

médios (a.a.) 2021 2020

Empréstimo para aquisição 
 de investimentos ARP (a) R$ CDI +3,40% 8.530 21.204
Empréstimo para aquisição 
 de investimentos ACE (b) R$ CDI + 2,60% 9.802 19.477
Banco do Brasil - FCO TG3 (c) R$ TFC 8.721 10.035
Banco do Brasil - FCO TGN (d) R$ TFC 23.715 29.565
Empréstimo para aquisição 
 de investimentos AEE (e) R$ CDI + 2,70% 21.382 23.530

72.151 103.811
(–) Custos de transação a amortizar (1.156) (1.668)

70.995 102.143
Passivo circulante 28.845 32.498
Passivo não circulante 42.147 69.645

70.992 102.143
a) Em 21 de maio de 2014, foi contratado junto ao Itaú BBA um empréstimo no 
valor de R$ 50.000 para financiar a aquisição da Rio Pardo Termoelétrica Ltda., 
sobre o qual incide juros de CDI +3,40% a.a. O prazo inicial de vencimento do 
empréstimo era 08 de maio de 2017, o qual foi prorrogado em 25 de abril de 2017 
até 12 de abril de 2022, por meio do 1º Termo de Aditamento, em função de terem 
sido atendidas condições de prorrogação originalmente previstas. Inclui despesas 
provenientes do contrato de empréstimo, apropriadas mensalmente conforme o 
prazo adicional de pagamento de 96 meses. O contrato possui cláusula restritiva 
que prevê a manutenção do ICSD acima de 1.20X. Em 31 de dezembro de 2021, 
a controlada Albioma Rio Pardo apresentou ICSD acima de 1,20X. b) Contratos 
de Financiamentos firmados com os bancos Bradesco e Itaú Unibanco para pa-
gamento de aquisição de 65% das ações de emissão da Albioma Codora Energia 
S.A. detidas pela Jalles Machado, bem como dos custos relacionados à referida 
operação. As principais garantias e cláusulas restritivas deste contrato de financia-
mento são as seguintes: Alienação fiduciária da totalidade das ações da Albioma 
Participações do Brasil; Cessão fiduciária com condição suspensiva e condição 
resolutiva outorgada pela Albioma Participações do Brasil de todos os direitos 
relacionados aos contratos de compra e venda de energia relacionados ao Leilão 
nº 02/2009 de Energia Nova A-3. O contrato possui cláusula restritiva prevendo a 
manutenção de ICSD acima de 1.20X. Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa 
apresentou ICSD acima de 1,20X; c) Contrato de financiamento firmado em 10 de 
maio de 2018 com o Banco do Brasil (financiamento FCO Fundo Constitucional 
para Financiamento do Centro-Oeste), para implantação de uma nova unidade de 
geração de energia elétrica, no valor de R$ 11.558, com vencimento final em 01 
de junho de 2028. Sobre o principal da dívida incidem taxa de juros de fundos 
constitucionais de 4,15% a.a., com exigibilidade mensal. A amortização do princi-
pal está sendo paga em prestações mensais, desde 01 de outubro de 2019 até 01 
de junho de 2028. d) Em 4 de abril de 2019, foi firmado com o Banco do Brasil 
S.A., uma “Cédula de crédito bancário”, no valor de R$ 25.780 para a implantação 
de uma nova unidade de geração de energia elétrica a partir de bagaço e palha 
de cana-de-açúcar, com capacidade de 25 (vinte e cinco) MW, além da moderni-
zação de duas caldeiras em operação, localizadas em Goianésia/GO. Os recur-
sos do financiamento são do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
-Oeste - FCO. As liberações do financiamento pelo Banco do Brasil totalizaram R$ 
23.278, do qual R$ 1.008 liberado em outubro de 2020. O vencimento do emprés-
timo é em 1 de março de 2029 e as condições financeiras de Taxa de Juros dos 
Fundos Constitucionais (TFC). A amortização iniciará em abril de 2021. e) Em 29 
de novembro de 2018, a Albioma Esplanada Energia S.A. firmou uma cédula de 
crédito bancário de R$ 30 milhões, com vencimento em 15 de novembro de 2025, 
para a aquisição societária equivalente a 60% das ações da termelétrica pela Al-
bioma Participações do Brasil Ltda.. O valor do financiamento foi desembolsado 
na Albioma Esplanada Energia S.A. em 21 de dezembro de 2018, no momento do 
fechamento da aquisição pela Albioma Participações do Brasil. O pagamento do 
principal se iniciou em 15 de dezembro de 2020 e acabará em 15 de novembro de 
2025. A amortização do principal é de  R$ 500 por mês. Este financiamento tem 
garantia fiança corporativa de cada acionista em favor do Banco do Brasil S.A.. A 
empresa deverá apresentar cálculo de ICSD de no mínimo 1,2x a partir do ano 
subsequente a entrada em operação comercial do projeto que ocorreu em junho 
de 2020. Em  31 de dezembro de 2021, a Empresa apresentou ICSD acima de 
1,20X; Movimentação dos empréstimos e financiamentos:

2021 2020
Saldo inicial 102.143 118.331
Captações – 1.008
Amortização de principal (31.808) (17.537)
Pagamento de juros (7.703) (6.764)
Provisão de juros 7.820 6.843
Upfronts 540 262
Saldo final 70.992 102.143
Cronograma de amortização da dívida: A seguir, estão as maturidades contra-
tuais dos passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados:
Ano Saldo
2022 28.845
2023 10.022
2024 10.022
2025 10.022
2026 4.122
2027 4.122
2028 3.465
2029 372
Total 70.992
Análise de sensibilidade: A análise de sensibilidade visa definir um cenário pro-
vável e dois outros cenários que, caso ocorram, possam gerar resultados adver-
sos à Empresa.

2021

Operação
Contra- 

tos
Cenário 

Provável
Cenário 

adverso possível
Cenário 

adverso remoto
Valor -
Reais

Taxa  
(média/ano)

Taxa  
(+25%) Perda

Taxa   
(+50%) Perda

FCO Codora 8.511 3,54% 4,43% 377 5,31% 452
CDI Codora 9.766 5,42% 6,78% 662 8,13% 794
FCO Esplanada 21.031 2,94% 3,68% 773 4,41% 927
CDI Esplanada 23.276 6,14% 7,68% 1.786 9,21% 2.144
CDI Rio Pardo 8.410 2,87% 3,59% 302 4,31% 362

70.992 3.899 4.679
20. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o capital social é de  R$ 
250.000, dividido em 250.000 de quotas. O capital foi parcialmente integralizado, 
restando R$ 3.231 (2020: R$ 3.231) a ser integralizado. A controladora da Empre-
sa é denominada Albioma S.A., sociedade de capital aberto, listada na bolsa de 
valores no NYSE Euronext em Paris, com sede em Tour Opus 12, 77 Esplanade 
du Général de Gaulle, 92081, La Défense, na cidade de Puteaux, França. 21. Re-
serva de retenção de lucros: A sociedade é por quotas de responsabilidade li-
mitada, estando os lucros disponíveis classificados como Reserva de retenção de 
lucros, até que haja uma destinação especificamente deliberada pelos sócios. 
Abaixo segue a movimentação da reserva:         Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo início do exercício 25.874 5.701 25.874 5.701
Resultado do exercício 34.152 20.173 34.152 20.173
Saldo final 60.026 25.874 60.026 25.874
Participação de não Controladores – – 96.499 93.280

22. Receitas de vendas e serviços: Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas de vendas e serviços (Nota 3.7 c) 4.626 4.304 1.326 1.194
Ambiente de contratação regulada - ACR – – 107.118 80.995
Ambiente de contratação livre - ACL – – 23.008 30.662
PROINFA – – 2.596 6.466
Câmara de comercialização de 
 energia elétrica – – 21.959 9.986
Faturamento de energia elétrica - terceiros 4.626 4.304 156.007 129.303
Desconto – – – (52)
(–) Impostos sobre a receita (659) (503) (7.288) (5.833)
Receita de vendas 3.967 3.801 148.719 123.418
23. Custos de vendas e serviços: a) Custos Gerais:

2021 2020 2021 2020
Compra de energia – – (8.926) (14.644)
Custo com pessoal (i) – – (10.229) (9.626)
Ação trabalhista – – – 346
Custo com encargos sociais – – (2.211) (1.943)
TUSD e consumo de eletricidade – – (555) (3.603)
Movimentação biomassa – – (5.000) (3.468)
Manutenção – – (16.833) (13.676)
Gastos gerais de produção – – (563) (412)
Depreciação e amortização – – (21.402) (21.553)
Ajustes de inventário – – (1.272) –
Indenização safra – – 55 1.484
Insumos para produção (ii) – – (9.636) (2.098)

– – (76.572) (69.193)
i) Assembleia geral da Albioma S.A. atribuiu em 2018 um Performance Share 
Plano para seus colaboradores e empresas do grupo Albioma. (Nota 14), com 
base dos exercícios de 2018 a 2021, nas controladas Codora, Esplanada e Rio 
Pardo. ii) Devido aos leilões emergenciais contemplados precisamos de uma 
compra maior de biomassa para suprir as entregas, adquiridas a valor de merca-
do no final do ano. b) Amortização de mais-valia:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Amortização de mais-valia (6.318) (5.311) (9.981) (8.280)
Amortização de mais-valia imobilizado (715) (681) (1.143) (1.084)

(7.033) (5.992) (11.124) (9.364)
24. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado
Despesas administrativas 2021 2020 2021 2020
Condução e alimentação (4) (9) (38) (39)
Comunicação e remessas (105) (101) (316) (263)
Material de escritório (8) (2) (84) (62)
Despesas com viagens (183) (117) (284) (184)
Despesas com veículos (88) (41) (361) (235)
Outros impostos, taxas e contribuições (53) (53) (1.043) (890)
Despesas com seguros (166) (148) (1.644) (1.417)
Despesas legais – – (1) (13)
Outras despesas administrativas (683) (876) (1.493) (1.562)
Depreciação e amortização (375) (415) (540) (574)
Serviços profissionais (1.240) (1.811) (3.490) (3.773)
Gastos com pessoal (a) (12.603) (9.989) (12.603) (9.989)

(15.507) (13.562) (21.897) (19.001)
(a) Valores referente ao registro e atualização dos planos Brasil 2018 a 2021 e ao 
custo de expatriados na controladora. (Nota 14). 25. Outras receitas 
(despesas) operacionais: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Resultado na venda de ativo imobilizado – – (116) 14
Outras receitas/Despesas (a) – – 721 100
Indenizações (b) – – 10.506 14.814
Indenizações seguros (c) – – (331) 528

– – 10.779 15.456
(a) Operações de venda de sucata e de bagaço; (b) Indenizações de safra descri-
tas na nota 14; (c) Reversão da provisão de seguro realizada em 2020, após o 
recebimento da seguradora.
26. Resultado financeiro: Controladora Consolidado
Receitas financeiras 2021 2020 2021 2020
Rendimentos de aplicações financeiras 354 22 2.813 1.071
Rendimentos de depósitos judiciais – – 99 21
Receita de juros 5 – 133 27
Outras receitas financeiras 14 18 28 38

372 40 3.074 1.157
Controladora Consolidado

Despesas Financeiras 2021 2020 2021 2020
Despesas bancárias (1) (2) (93) (85)
Juros sobre empréstimos – – (7.820) (6.843)
Upfront sobre empréstimos – – (540) (262)
Juros sobre outros contratos (1) – (13) (16)
Encargos sobre pagamentos em atraso (2) (3) (140) (526)
Arrendamento de bens (24) (50) (28) (65)
Variações (15) – (15) (1)
Outras despesas financeiras 1 (59) (18) (483)

(43) (114) (8.667) (8.281)
Resultado financeiro líquido 330 (74) (5.593) (7.124)
27. Imposto de Renda e Contribuição Social: Reconciliação dos montantes de 
contribuição social e imposto de renda registrados no resultado:

Consolidado
2021 2020

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receitas recebíveis (sistema caixa) 103.598 103.598 128.157 128.157
Alíquota aplicada 8% 12% 8% 12%

8.288 12.432 10.253 15.379
Receitas financeiras 1.689 1.689 1.117 1.117
Demais Receitas 968 968 141 141
Base de cálculo 10.945 15.089 11.511 16.637
Alíquotas utilizadas 15% e 10% 9% 15% e 10% 9%
IR e CS 4.281 2.187 2.793 1.493
Impostos diferidos (a) (289) (81) 104 45
IR e CS do período 3.992 2.106 2.897 1.538
(a) Os impostos diferidos são constituídos da diferença entre regime de compe-
tência e caixa e tem seu prazo de realização de aproximadamente 3 meses. Em 
dezembro de 2019 se deu início ao processo de recálculo tributário, na Albioma 
Codora e Albioma Rio Pardo, sobre valores tributados entre os anos de 2016 e 
2019, tendo sido finalizado e contabilizado no inicio de 2021 um total de R$ 151 
para IRPJ (R$ 615 em 2020) e R$ 56 para CSLL (R$ 232 em 2020). 28. Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa possuía cobertura de seguro de riscos 
operacionais contra incêndio, raios e explosões de qualquer natureza para deter-
minadas edificações, equipamentos instalações, máquinas e estoque de bagaço 
de cana em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir lu-
cros cessantes e eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. Não 
faz parte do escopo dos trabalhos dos nossos auditores independentes avaliar a 
suficiência dessas apólices de seguros. A Empresa não está prevendo ter quais-
quer dificuldades para renovar suas apólices de seguro e acredita que a cobertu-
ra seja razoável em termos de valor e compatível com os padrões do setor no 
Brasil. Em 31/12/2021, o Grupo apresentava apólice de seguro contratada com 
terceiros para todas empresas do grupo, sendo o limite máximo de indenização 
único, compartilhado por todos os locais de risco:
Bens  
segurados Riscos cobertos

Montante da 
cobertura

Biomassa

Danos Materiais em Biomassa, incluindo 
Fermentação Própria/Combustão 

Espontânea/Recomposição de Registros e 
Documentos 8.000

Máquinas, Mó-
veis e Utensílios

Danos Materiais, incluindo Quebra de 
Máquinas, Danos Elétricos, Alagamento/

Inundação e Desmoronamento 266.263
Danos Materiais em Linhas de Transmissão/

Bens do Segurado em Locais de Terceiros 27.143
Roubo e Furto Qualificado de Bens/

Despesas de Salvamento e Contenção de 
Sinistro/Erros e Omissões 37.000

Inclusões/Exclusões de Bens/Locais e 
Alteração de Valores 15.000

Prédio

Demolição e Aumento do Custo de 
Construção/Pequenas Obras de Engenharia 

para Ampliações, Reparos e Reformas 13.000
Despesas Extraordinárias 15.000

Desentulho/Despesas de Combate a 
Incêndio/Despesas de Descontaminação/

Honorários de Peritos 24.000
Impedimento de Acesso - limitado a 10 km 

do local de risco 8.000
Despesas de Agilização 15.000

29. Benefícios a empregados: A Empresa fornece aos seus colaboradores be-
nefícios que englobam basicamente: seguro de vida, assistência médica, assis-
tência odontológica e o fornecimento de transporte. A Empresa inclui em suas 
políticas de recursos humanos, o Plano de Participação nos Resultados (PPR), 
sendo elegíveis todos os colaboradores com vínculo empregatício formal. As me-
tas e critérios de definição e distribuição da verba de premiação são acordados 
entre as partes, incluindo os sindicatos que representam os colaboradores, com 
objetivos de ganhos de produtividade, de competitividade e de motivação e enga-
jamento dos participantes. Não há benefícios a empregados a serem reconheci-
dos contabilmente. 30. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: 30.1 Ins-
trumentos financeiros: A Empresa classifica os ativos financeiros não derivativos 
na categoria de custo amortizado. Um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: • o ativo é mantido dentro 
de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; 
e • os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, 
aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o 
valor principal em aberto. Os passivos financeiros não derivativos na categoria de 
outros passivos financeiros, em conformidade com a finalidade para as quais os 
ativos financeiros foram adquiridos ou seus passivos foram contraídos. Os ativos 
e passivos financeiros são apresentados como circulantes, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. Os valores 
contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimo-
nial, avaliados pelo custo amortizado, quando comparados com os valores que 

poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência 
destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros 
no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores 
de mercado. Os valores de mercado dos principais ativos e passivos financeiros 
da Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no merca-
do. Os principais instrumentos financeiros da Empresa são: • Caixa e equivalentes 
de caixa - está apresentado ao seu valor contábil, o qual a administração entende 
ser valor de justo; • Demais contas a receber e a pagar - são mantidos até o ven-
cimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualiza-
ção monetária quando aplicável. Não existem operações com instrumentos finan-
ceiros derivativos em 31 de dezembro de 2021. 30.2 Fatores de risco financeiro: 
As atividades da Albioma o expõem a diversos riscos financeiros: risco de merca-
do (risco de taxa de juros de fluxo de caixa, risco de valor justo, e risco de preço 
de aquisição), risco de crédito, risco de juros e risco de liquidez. O programa de 
gestão de risco global da Albioma no Brasil concentra-se na imprevisibilidade dos 
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempe-
nho financeiro da Albioma. a) Risco de capital: Para continuar com suas ativida-
des e, simultaneamente, maximizar o retorno de seus sócios, a Sociedade geren-
cia seu capital através da otimização do balanço entre empréstimo e capital. b) 
Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, 
depósitos em bancos e outras instituições financeiras, monitorados pela Adminis-
tração. O risco de crédito também é representado por contas a receber das gera-
doras de energia da Albioma no Brasil o que, no entanto, é atenuado já que as 
comercializações são geradas a partir de leilões, contratos, entre outros mecanis-
mos que agregam confiabilidade e controlam a inadimplência entre participantes 
setoriais. Controladora Consolidado
Ativos financeiros 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 12.845 133 93.154 71.676
Contas a receber e outros recebíveis (Nota 6) – – 15.978 23.057

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer – – 15.978 23.037
Vencido acima de 180 dias – – – –

– – 15.978 23.037
Caixa e equivalentes de caixa: A Empresa tem como princípio trabalhar com um 
número reduzido de instituições financeiras e busca negócios com aquelas que 
apresentam maior solidez. Além disso, outra política que busca mitigar o risco de 
crédito é manter saldos de aplicações financeiras proporcionalmente ao saldo de 
empréstimos e financiamentos junto a cada uma das instituições. Não existe na 
história da Empresa registro de perdas em caixa e equivalentes de caixa. Contas 
a receber de clientes e outros créditos: A exposição do Grupo ao risco de cré-
dito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada clien-
te. Além disso, as vendas se dão de forma bem distribuída durante todo o exercí-
cio societário através de contratos fornecimento. Na Albioma Codora há contratos 
de fornecimento até o ano de 2026, de 87.600 MW de energia elétrica por ano no 
ambiente de contratação regulado, ao preço de R$ 282 por MWh (R$ 267/MWh 
em 2020) e contratos de fornecimento até o ano de 2044 de 54.312 GWh de 
energia elétrica por ano, ao preço de R$ 355/MWh corrigido pela variação do 
IPCA. A Albioma Rio Pardo possui contratos de fornecimento de energia em vi-
gência com distribuidoras até o ano de 2035, no volume total de 82.344 MWh de 
energia elétrica por ano, ao preço original de R$ 222 por MWh corrigido pela va-
riação do IPCA (preço corrigido de R$ 290 por MWh em 2021, R$ 278 por MWh 
em 2020). A Albioma Esplanada possui contratos de fornecimento de energia em 
vigência com distribuidoras até o ano de 2026, no volume total de 58.695 MWh de 
energia elétrica por ano, ao preço corrigido pela variação do IPCA (R$ 293 por 
MWh em 2021, R$ 281 por MWh em 2020). c) Risco de liquidez: A previsão de 
fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Albioma. O excesso de 
caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para adminis-
tração do capital circulante, é gerenciado pela Tesouraria Grupo Albioma.  
O excesso de caixa é investido em contas bancárias com incidência de juros, 
depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, selecio-
nando-se instrumentos com vencimentos apropriados. O valor dos passivos finan-
ceiros com risco de liquidez está representado:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Empréstimos e financiamentos – – 70.992 102.143
Passivos de arrendamento 441 433 561 579

441 433 71.553 102.722
Vencíveis em 1 ano 219 341 29.164 32.498
Vencíveis acima de 1 ano 221 92 42.389 69.645
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, e excluindo o 
impacto dos acordos de compensação.
Consolidado

31 de dezembro de 2021
Valor
Total

Até
12 

meses

Entre 
1 e

2 anos

Entre 
2 e

5 anos

Acima 
de

5 anos
Empréstimos e financiamentos 70.992 28.845 10.022 24.166 7.959
Passivos de arrendamento 561 319 242 – –

31 de dezembro de 2020
Valor
Total

Até
12 

meses

Entre 
1 e

2 anos

Entre 
2 e

5 anos

Acima 
de

5 anos
Empréstimos e financiamentos 102.143 32.011 37.409 21.457 11.266
Passivos de arrendamento 579 487 92 – –
Perda por redução valor recuperável: A Empresa não vê necessidade de cons-
tituir a provisão para crédito de liquidação duvidosa sobre as contas a receber de 
clientes, pois não foram identificados riscos significativos de eventuais perdas 
prospectivas no encerramento do exercício. A composição por vencimento das 
contas a receber na data das demonstrações financeiras para os quais não foram 
reconhecidos perdas por redução no valor recuperável era o seguinte:   

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer – – 15.978 23.037
Vencido acima de 180 dias – – – –

– – 15.978 23.037
d) Risco do fluxo de caixa associado com taxa de juros: O risco associado é 
oriundo da possibilidade de a Empresa incorrer em perdas por causa de flutua-
ções nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas a em-
préstimos e financiamentos captados no mercado. As operações da Empresa 
estão expostas a taxas de juros indexadas ao CDI, TJLP e IPCA, cujas eventuais 
flutuações são monitoradas pela Administração.  e) Riscos de Mercado: Risco de 
mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
juros, tem nos resultados da Empresa ou no valor de suas participações em ins-
trumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é geren-
ciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros acei-
táveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. f) Risco de taxa de câmbio: A 
Empresa não está exposta às flutuações nas taxas de câmbio, já que não possui 
negócios indexados a moedas estrangeiras. g) Risco de crédito: A Empresa 
mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito espera-
da para a vida inteira. É presumido que o risco de crédito de um ativo financeiro 
aumentou significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. A 
Empresa considera um ativo financeiro como inadimplente quando: • É pouco 
provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à Empre-
sa, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou • 
O ativo financeiro estiver vencido há mais de 30 dias. Não foi ultrapassado ne-
nhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não espera nenhu-
ma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já 
provisionado. As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela 
probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor 
presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre 
os fluxos de caixa devidos à Empresa de acordo com o contrato e os fluxos de 
caixa que a Empresa espera receber). As perdas de crédito esperadas são des-
contadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. h) Perfil: Na data das de-
monstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros ao custo de amor-
tização remunerados por juros da Empresa e do Grupo eram:

Controladora Consolidado
Ativos financeiros 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 12.845 133 93.154 71.767
Contas a receber e outros recebíveis (Nota 6) – – 15.978 23.037
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos (Nota 18) – – 70.995 102.143
Passivos de arrendamento (Nota 18) 440 433 561 579
30.3 Gestão de capital: A gestão de capital da Empresa é feita para equilibrar as 
fontes de recursos próprias e terceiras, balanceando o retorno para os acionistas 
e o risco para acionistas e credores. A dívida da Empresa para a relação ajustada 
do capital ao final do exercício é apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Total do passivo financeiro 440 433 71.553 117.088
Caixa e equivalentes de caixa (12.845) (133) (93.154) (71.767)
(=) Dívida líquida (12.405) (300) (21.597) 45.412
Total do patrimônio líquido 306.795 272.643 306.795 276.009
Total do patrimônio de não controladores – – 96.498 96.096
Passivos de arrendamento 487 433 561 579
Total dos empréstimos e financiamentos – – 70.993 102.143
Capital dos acionistas e terceiros 307.235 273.076 474.847 474.827
Alavancagem (4%) (1%) (5%) 10%
31. Eventos Subsequentes: Albioma Codora Financiamento BNDES: Em 
assembleia extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2021, as partes delibera-
ram acerca da autorização para contratação de financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento (“BNDES”), mediante emissão de Cédula de Crédi-
to Bancário, para a implantação de linha de produção de biogás a partir de vinha-
ça. A emissão de Cédula de Crédito Bancário, em favor da Companhia, no valor 
de R$ 13.343, dividido em Subcrédito “A” e “B”. O prazo total do financiamento 
será de 168 (cento e sessenta e oito meses), com carência de 36 (trinta e seis) 
meses e garantia emitida através de carta de fiança bancária. Os acionistas con-
signam que o Subcrédito “A” será no valor de R$ 12.743 a ser provido com recur-
sos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), no âmbito do Programa 
Fundo Clima, destinado à implantação de linha de produção de biogás a partir de 
vinhaça, para aumento da geração de energia na unidade de Goianésia/GO da 
Companhia. Ademais, o Subcrédito “B”, no valor de R$ 600, será composto de 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e pelos recursos originários 
do FAT - Depósitos Especiais, destinados ao capital de giro associado ao projeto 
da Companhia, para os fins descritos no Subcrédito “A”. Em 4 de fevereiro de 
2022 foi liberado parte do Subcrédito A no valor de R$ 6.671.  Emissão de de-
bêntures: Em fevereiro de 2022 foi aprovada a emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, no valor total de R$ 70.000 por um período de 7 anos 
e um período de carência de 18 meses para  amortização. Os recursos líquidos 
captados serão utilizados para a realização de investimentos.

Diretoria: Christiano Forman Villaça - Diretor Presidente Contador: Paulo Picollo - CRC: 1SP166776/O-2

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Quotistas da Albioma Participações do Brasil Ltda. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Albioma Participa-
ções do Brasil Ltda. (“Empresa”), 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 exer-
cício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da 
Albioma Participações do Brasil Ltda. e suas controladas (“Consolidado”), que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as politi-
cas contábeis significativas e outras informações financeiras elucidadas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Al-
bioma Participações do Brasil Ltda. e da Albioma Participações do Brasil Ltda. e 
suas controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. So-
mos independentes em relação à Empresa e suas controladas, de acordo com os 
princípios 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 conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A admi-
nistração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa e suas con-
troladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas, tomadas em conjunto, 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 auditoria 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 influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independen-
temente 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa e suas controla-
das. • 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 exis-
te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Em-
presa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.  
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião so-
bre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 29 de abril de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda. Adriano Formosinho Correia
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1BA029904/O-5

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento no prazo de 3 dias, de: Josafa Cruz Dos 

Santos,  CTPS 34197/61, o não comparecimento caracterizará abandono 
de emprego, conforme Artigo 482 Letra I da C.L.T. 

NB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.858.101/0001-45 

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento no prazo de 3 dias, de: Jonas Pereira de 
Santana, CTPS: 39753/082, o não comparecimento caracterizará aban-

dono de emprego, conforme Artigo 482 Letra I da C.L.T. 
NB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.858.101/0001-45 

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento no prazo de 3 dias, de: Francisco Rodri-
gues de Melo, CTPS: 83025/30, o não comparecimento caracterizará 

abandono de emprego, conforme Artigo 482 Letra I da C.L.T. 
NB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.858.101/0001-45 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas da Albioma Participações do Brasil Ltda. 

Consolidado
Saldo   
2019 Adição

Baixa   
(b)

Transfe-  
rência

Mais- 
-Valia

Depre-  
ciação

Saldo   
2020 Adição Baixa

Transfe-  
rência

Mais- 
-Valia

Depre-  
ciação

Saldo 
2021

Edificações 34.043 42 – – – (1.585) 32.500 – – 16.856 – (1.585) 47.771
Instalações 12.282 6.031 (48) 68 (1.380) 16.953 1.261 – (1.946) – (2.015) 14.036
Máquinas e equipamentos 213.534 2.807 (825) – (1.084) (18.037) 196.395 2.215 (557) (6.178) (1.143) (17.454) 172.753
Móveis e utensílios/Equipamentos de comunicação 294 56 – 392 – (64) 678 44 – 217 – (62) 877
Veículos 54 – (82) – – 28 – – – – – – –
Ferramentas 107 68 – – – (24) 151 29 – (133) – (30) 17
Equipamento de informática 258 28 – – – (57) 229 67 – 212 – (56) 452
Benfeitorias 2.267 – – – – (174) 2.093 – – (1.872) – (178) 43
Imob. em andamento 477 1.066 (17) (460) – – 1.066 7.646 – (7.266) – – 1.446

263.316 10.098 (972) – (1.084) (21.293) 250.065 11.262 (557) (110) (1.143) (21.380) 237.395
Custo 356.058 355.145 364.998
Depreciação acumulada (80.358) (81.442) (103.965)
Impairment (a) (23.638) (23.638) (23.638)
Imobilizado líquido 252.062 250.065 237.395
(a) Em consequência da entrada em processo de recuperação judicial da Usina Rio Pardo S.A. em 2018, e da diminuição de entrega de biomassa, a administração 
identificou indicadores de impairment e procedeu o cálculo e reconhecimento do ajuste para realização dos saldos. O valor do impairment foi de R$ 23.638 em 2018. 
(b) Baixa do ativo, de máquinas e equipamentos, referente ao sinistro descrito na nota 8. Evento de Dano Elétrico no Gerador 1, em um total líquido de R$ 590. Ao fim 
do exercício de 2021 a Esplanada possuía ativos dados em garantia, registrado em máquinas e equipamentos no valor bruto de R$ 39.148. Ao fim do exercício de 
2021 a Codora possuía o gerador TG3, registrado no grupo de máquinas e equipamentos no valor bruto de R$ 18.683, como garantia do financiamento FCO.
12. Intangível: Controladora

Saldo 2019 Adição Amortização Saldo 2020 Adição Baixa Amortização Saldo 2021
Software 3 – (3) – 14 (5) 9
Direito de uso 617 76 (337) 356 468 (43) (344) 437

620 76 (340) 356 482 (43) (349) 446
Consolidado

Saldo 2019 Adição Ajustes (a) Amortização Saldo 2020 Adição Baixa Transferência Amortização Saldo 2021
Codora 8.607 – – – 8.607 – – – – 8.607
Good will 8.607 8.607 8.607
Software 52 37 – (15) 74 25 – 110 (22) 187
Direito de uso 908 76 – (497) 487 624 (43) – (509) 559
Contrato de energia 116.803 – 1.978 (8.280) 110.501 – – – (9.981) 100.520

126.370 113 1.978 (8.792) 119.669 649 (43) 110 (10.512) 109.873
(a) Valor de ajuste referente a contratos de energia da Albioma Esplanada valorizados na aquisição do negócio em 2018.

13. Fornecedores e outras contas a pagar: A composição dos fornecedores, 
partes relacionadas e contas a pagar é demonstrada abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores 217 128 2.299 2.156
217 128 2.299 2.156

14. Partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos em 31  
de dezembro de 2021 bem como as transações que influenciaram o resultado  
do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrentes de  
operações com acionistas minoritários no consolidado, seguem resumidos abaixo: 

Controladora
Ativo Passivo Resultado

2021 2020 2021 2020 2021 2020
UTE Vale do Paraná Albioma – 187 – – – –
Grupo Albioma - Subsidiárias – 1.383 – – – –
Contas a pagar Albioma S.A. – – 10.505 7.076 – –
Garantia FEE - UTE – – – – – (58)
Serviços Expatriados – – – – (1.599) (2.651)
Plano Brasil – – – – (1.829) (1.116)

– 1.570 10.505 7.076 (3.428) (3.825)
Consolidado

Ativo Passivo Resultado
Jalles - indenização 2021 2020 2021 2020 2021 2020
 a receber (b) 5.347 610 – – – –
Contas a receber Jalles 110 49 – – – –
Contas a receber - Vale do paraná – 187 – – – –
Contas a receber - URP – 38 – – – –
Contas a pagar Jalles – – 714 810 – –
Jalles - indenização 
 a pagar (b) – – 293 1.199 – –
Contas a pagar Albioma 
 S.A. (a) – – 12.296 8.315 – –
Contas a pagar Jalles Machado – – – 745 – –
Adiantamento URP – – 500 – – –
Ação trabalhista - URP (c) – – – – – 346
Indenização de safra (b) – – – – 10.560 16.298
Fiança corporativa Albioma S.A. – – – – (81) (292)
Serviços expatriados (d) – – – – (1.599) (2.651)
Plano Brasil (a) – – – – (2.300) (1.619)

5.457 884 13.803 11.069 6.580 12.082
(a) A Assembleia geral da Albioma S.A. atribuiu em 2018 um Performance Share 
Plan para seus colaboradores e empresas do grupo Albioma. A Empresa se be-
neficiou do plano “Brasil 2016”, que venceu em 2020 e a Albioma S.A. atribuiu as 
ações com base na performance do grupo. A contraparte do custo deste plano foi 
faturada às empresas onde os empregados se beneficiaram. Em 31 de dezembro 
de 2021 ainda há planos em andamento (Brasil 2019/2020/2021) que possuem 
vigência até 2021/2022/2023, respectivamente e as probabilidades de (b) suces-
so já estão provisionados conforme IFRS 2 na empresa Albioma S.A., controlado-
ra final da Albioma Participações. (c) Provisão no ativo de R$ 5.347 de penalidade 
a receber da Jalles Machado referente a indenizações por obrigações consorciais 
da safra do ano de 2021, conforme o instrumento “Regulamento do Consórcio 
Termoelétrico Albioma Esplanada”. Na Albioma Codora houve a provisão de valor 
de R$ 293 relativo a indenização por obrigações consorciais da safra de 2021, 
conforme o instrumento “Regulamento do Consórcio Termoelétrico Albioma Co-
dora”, datado de 04 de agosto de 2015. Após termo de quitação de maio de 2021 
foi feito a reversão do valor de R$ 1.199 provisionado em 2020 e pago para a 
Jalles Machado o valor de R$ 851. (d) Em 2020 a Usina Rio Pardo reembolsou à 
Empresa R$ 346 em razão do período em que o reclamante laborou exclusiva-
mente em favor dela. (e) Provisão de valor a ser faturado pela Albioma S.A. por 
custos com funcionários expatriados. 15. Impostos e contribuições a recolher e 
Tributos a recuperar: (a) Tributos a recolher: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
ISS – 23 – 23
Contribuições retidas na fonte 13 26 125 103
ICMS – – 75 63
PIS – 3 283 233
COFINS – 12 486 1.076
Tributos indiretos diferidos – – 631 916
Outros – – 115 3.035

13 64 1.716 5.449
IRPJ CSLL (i) – – 2.146 2.879
Tributos diretos diferidos – – 533 876

– – 2.678 3.755
(i) Valores referentes à competência de dezembro que será paga em 2021 e refe-
rente a recálculo tributário iniciado em 2020 e finalizado com compensações e 
recolhimentos no primeiro semestre de 2022. 
(b) Tributos a recuperar: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
PIS a recuperar 7 – 13 6
COFINS a recuperar 31 – 61 30
IRRF a recuperar 117 72 117 79
CSLL a recuperar 48 43 48 351
Saldo negativo 63 351 63 49
Impostos diretos pagos a maior – – 45 1.401
impostos indiretos pagos a maior – 13 6 372

266 479 355 2.287
Os créditos tributários diferidos não registrados pela controladora em 31 de de-
zembro de 2021 representam o montante de R$ 17.466 (R$ 13.440 em 31 de 
dezembro de 2020), composto por R$ 12.650 (R$ 9.765 em 31 dezembro de 
2020) de IRPJ e R$ 4.816 (R$ 2.715 em 31 de dezembro de 2020) de CSLL re-
presentados por prejuízo fiscal e diferenças temporárias. O montante será regis-
trado contabilmente a partir do momento em que a Empresa atender a todas as 
premissas para o registro do referido crédito tributário.
16. Obrigações trabalhistas: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Proventos a pagar – – 376 406
Encargos trabalhistas 258 158 674 500
Provisões sobre proventos 295 246 1.318 1.292
Consignados a pagar a longo prazo – – – 112
Provisões de bônus 2.808 1.863 3.290 2.343

3.360 2.267 5.657 4.653
17. Adiantamentos de clientes: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Adiantamentos de clientes 1 – 4.073 63

1 – 4.073 63
Adiantamento referente a primeiro ano de contrato do PROINFA, onde houve o 
faturamento sem a geração. 18. Passivos de arrendamento: A Empresa, em 
agosto de 2018, efetuou estudo para aplicação da norma do CPC 06 (R2) - IFRS 
16 nos veículos alugados junto a Arval Brasil Ltda., através dos contratos 
C068224, C068225, C068226, C068227, e imóvel alugado junto à Mauro de Oli-
veira, através de contrato de aluguel assinado em outubro de 2014 e aditivo assi-
nado em março de 2019, utilizando a apropriação retrospectiva e a taxa de risco 
de financiamento calculada em 8,63%. Em dezembro de 2020 teve início um novo 
contrato de locação, junto à Paulista Imóveis, de um imóvel, através de contrato de 
aluguel assinado para 30 meses, utilizando a taxa de risco de financiamento de 
7,72%. Este contrato foi encerrado em dezembro de 2021 e o valor residual baixa-
do das devidas contas. Nas controladas Codora, Esplanada e Rio Pardo também 
foi aplicado a norma do CPC 06 (R2) - IFRS 16 em veículos alugados junto à Arval 
Brasil Ltda., com prazo de 36 meses, utilizando-se da mesma taxa de risco.  
Após a aplicação da norma imposta no CPC 06(R2) os bens arrendados foram 
classificados, na controladora, em ativos não circulante a título de bens de uso: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Veículos 568 468 1.202 945
Imóveis 1.190 899 1.190 899
(–) Depreciação (1.323) (1.011) (1.834) (1.357)

437 356 559 487

Mapa de movimentação de arrendamento:
Controladora Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019 642 941,00
Pagamento de arrendamento (336) (503)
Apropriação de despesa 51 65
Contratos de arrendamento 84 84
Encargos a apropriar (8) (8)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 433 579
Renovação de contratos de arrendamento 468 588
Devolução arrendamento (43) (43)
Pagamento de arrendamento (436) (587)
Apropriação de despesa 18 24
Saldo em 31 de dezembro de 2021 440 561
Curto prazo 219 319
Longo prazo 221 242
19. Empréstimos e financiamentos: A composição dos empréstimos e financia-
mentos é demonstrada abaixo: Linha de crédito:

Linha de Crédito Moeda
Juros 

médios (a.a.) 2021 2020

Empréstimo para aquisição 
 de investimentos ARP (a) R$ CDI +3,40% 8.530 21.204
Empréstimo para aquisição 
 de investimentos ACE (b) R$ CDI + 2,60% 9.802 19.477
Banco do Brasil - FCO TG3 (c) R$ TFC 8.721 10.035
Banco do Brasil - FCO TGN (d) R$ TFC 23.715 29.565
Empréstimo para aquisição 
 de investimentos AEE (e) R$ CDI + 2,70% 21.382 23.530

72.151 103.811
(–) Custos de transação a amortizar (1.156) (1.668)

70.995 102.143
Passivo circulante 28.845 32.498
Passivo não circulante 42.147 69.645

70.992 102.143
a) Em 21 de maio de 2014, foi contratado junto ao Itaú BBA um empréstimo no 
valor de R$ 50.000 para financiar a aquisição da Rio Pardo Termoelétrica Ltda., 
sobre o qual incide juros de CDI +3,40% a.a. O prazo inicial de vencimento do 
empréstimo era 08 de maio de 2017, o qual foi prorrogado em 25 de abril de 2017 
até 12 de abril de 2022, por meio do 1º Termo de Aditamento, em função de terem 
sido atendidas condições de prorrogação originalmente previstas. Inclui despesas 
provenientes do contrato de empréstimo, apropriadas mensalmente conforme o 
prazo adicional de pagamento de 96 meses. O contrato possui cláusula restritiva 
que prevê a manutenção do ICSD acima de 1.20X. Em 31 de dezembro de 2021, 
a controlada Albioma Rio Pardo apresentou ICSD acima de 1,20X. b) Contratos 
de Financiamentos firmados com os bancos Bradesco e Itaú Unibanco para pa-
gamento de aquisição de 65% das ações de emissão da Albioma Codora Energia 
S.A. detidas pela Jalles Machado, bem como dos custos relacionados à referida 
operação. As principais garantias e cláusulas restritivas deste contrato de financia-
mento são as seguintes: Alienação fiduciária da totalidade das ações da Albioma 
Participações do Brasil; Cessão fiduciária com condição suspensiva e condição 
resolutiva outorgada pela Albioma Participações do Brasil de todos os direitos 
relacionados aos contratos de compra e venda de energia relacionados ao Leilão 
nº 02/2009 de Energia Nova A-3. O contrato possui cláusula restritiva prevendo a 
manutenção de ICSD acima de 1.20X. Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa 
apresentou ICSD acima de 1,20X; c) Contrato de financiamento firmado em 10 de 
maio de 2018 com o Banco do Brasil (financiamento FCO Fundo Constitucional 
para Financiamento do Centro-Oeste), para implantação de uma nova unidade de 
geração de energia elétrica, no valor de R$ 11.558, com vencimento final em 01 
de junho de 2028. Sobre o principal da dívida incidem taxa de juros de fundos 
constitucionais de 4,15% a.a., com exigibilidade mensal. A amortização do princi-
pal está sendo paga em prestações mensais, desde 01 de outubro de 2019 até 01 
de junho de 2028. d) Em 4 de abril de 2019, foi firmado com o Banco do Brasil 
S.A., uma “Cédula de crédito bancário”, no valor de R$ 25.780 para a implantação 
de uma nova unidade de geração de energia elétrica a partir de bagaço e palha 
de cana-de-açúcar, com capacidade de 25 (vinte e cinco) MW, além da moderni-
zação de duas caldeiras em operação, localizadas em Goianésia/GO. Os recur-
sos do financiamento são do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
-Oeste - FCO. As liberações do financiamento pelo Banco do Brasil totalizaram R$ 
23.278, do qual R$ 1.008 liberado em outubro de 2020. O vencimento do emprés-
timo é em 1 de março de 2029 e as condições financeiras de Taxa de Juros dos 
Fundos Constitucionais (TFC). A amortização iniciará em abril de 2021. e) Em 29 
de novembro de 2018, a Albioma Esplanada Energia S.A. firmou uma cédula de 
crédito bancário de R$ 30 milhões, com vencimento em 15 de novembro de 2025, 
para a aquisição societária equivalente a 60% das ações da termelétrica pela Al-
bioma Participações do Brasil Ltda.. O valor do financiamento foi desembolsado 
na Albioma Esplanada Energia S.A. em 21 de dezembro de 2018, no momento do 
fechamento da aquisição pela Albioma Participações do Brasil. O pagamento do 
principal se iniciou em 15 de dezembro de 2020 e acabará em 15 de novembro de 
2025. A amortização do principal é de  R$ 500 por mês. Este financiamento tem 
garantia fiança corporativa de cada acionista em favor do Banco do Brasil S.A.. A 
empresa deverá apresentar cálculo de ICSD de no mínimo 1,2x a partir do ano 
subsequente a entrada em operação comercial do projeto que ocorreu em junho 
de 2020. Em  31 de dezembro de 2021, a Empresa apresentou ICSD acima de 
1,20X; Movimentação dos empréstimos e financiamentos:

2021 2020
Saldo inicial 102.143 118.331
Captações – 1.008
Amortização de principal (31.808) (17.537)
Pagamento de juros (7.703) (6.764)
Provisão de juros 7.820 6.843
Upfronts 540 262
Saldo final 70.992 102.143
Cronograma de amortização da dívida: A seguir, estão as maturidades contra-
tuais dos passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados:
Ano Saldo
2022 28.845
2023 10.022
2024 10.022
2025 10.022
2026 4.122
2027 4.122
2028 3.465
2029 372
Total 70.992
Análise de sensibilidade: A análise de sensibilidade visa definir um cenário pro-
vável e dois outros cenários que, caso ocorram, possam gerar resultados adver-
sos à Empresa.

2021

Operação
Contra- 

tos
Cenário 

Provável
Cenário 

adverso possível
Cenário 

adverso remoto
Valor -
Reais

Taxa  
(média/ano)

Taxa  
(+25%) Perda

Taxa   
(+50%) Perda

FCO Codora 8.511 3,54% 4,43% 377 5,31% 452
CDI Codora 9.766 5,42% 6,78% 662 8,13% 794
FCO Esplanada 21.031 2,94% 3,68% 773 4,41% 927
CDI Esplanada 23.276 6,14% 7,68% 1.786 9,21% 2.144
CDI Rio Pardo 8.410 2,87% 3,59% 302 4,31% 362

70.992 3.899 4.679
20. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o capital social é de  R$ 
250.000, dividido em 250.000 de quotas. O capital foi parcialmente integralizado, 
restando R$ 3.231 (2020: R$ 3.231) a ser integralizado. A controladora da Empre-
sa é denominada Albioma S.A., sociedade de capital aberto, listada na bolsa de 
valores no NYSE Euronext em Paris, com sede em Tour Opus 12, 77 Esplanade 
du Général de Gaulle, 92081, La Défense, na cidade de Puteaux, França. 21. Re-
serva de retenção de lucros: A sociedade é por quotas de responsabilidade li-
mitada, estando os lucros disponíveis classificados como Reserva de retenção de 
lucros, até que haja uma destinação especificamente deliberada pelos sócios. 
Abaixo segue a movimentação da reserva:         Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo início do exercício 25.874 5.701 25.874 5.701
Resultado do exercício 34.152 20.173 34.152 20.173
Saldo final 60.026 25.874 60.026 25.874
Participação de não Controladores – – 96.499 93.280

22. Receitas de vendas e serviços: Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas de vendas e serviços (Nota 3.7 c) 4.626 4.304 1.326 1.194
Ambiente de contratação regulada - ACR – – 107.118 80.995
Ambiente de contratação livre - ACL – – 23.008 30.662
PROINFA – – 2.596 6.466
Câmara de comercialização de 
 energia elétrica – – 21.959 9.986
Faturamento de energia elétrica - terceiros 4.626 4.304 156.007 129.303
Desconto – – – (52)
(–) Impostos sobre a receita (659) (503) (7.288) (5.833)
Receita de vendas 3.967 3.801 148.719 123.418
23. Custos de vendas e serviços: a) Custos Gerais:

2021 2020 2021 2020
Compra de energia – – (8.926) (14.644)
Custo com pessoal (i) – – (10.229) (9.626)
Ação trabalhista – – – 346
Custo com encargos sociais – – (2.211) (1.943)
TUSD e consumo de eletricidade – – (555) (3.603)
Movimentação biomassa – – (5.000) (3.468)
Manutenção – – (16.833) (13.676)
Gastos gerais de produção – – (563) (412)
Depreciação e amortização – – (21.402) (21.553)
Ajustes de inventário – – (1.272) –
Indenização safra – – 55 1.484
Insumos para produção (ii) – – (9.636) (2.098)

– – (76.572) (69.193)
i) Assembleia geral da Albioma S.A. atribuiu em 2018 um Performance Share 
Plano para seus colaboradores e empresas do grupo Albioma. (Nota 14), com 
base dos exercícios de 2018 a 2021, nas controladas Codora, Esplanada e Rio 
Pardo. ii) Devido aos leilões emergenciais contemplados precisamos de uma 
compra maior de biomassa para suprir as entregas, adquiridas a valor de merca-
do no final do ano. b) Amortização de mais-valia:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Amortização de mais-valia (6.318) (5.311) (9.981) (8.280)
Amortização de mais-valia imobilizado (715) (681) (1.143) (1.084)

(7.033) (5.992) (11.124) (9.364)
24. Despesas gerais e administrativas:

Controladora Consolidado
Despesas administrativas 2021 2020 2021 2020
Condução e alimentação (4) (9) (38) (39)
Comunicação e remessas (105) (101) (316) (263)
Material de escritório (8) (2) (84) (62)
Despesas com viagens (183) (117) (284) (184)
Despesas com veículos (88) (41) (361) (235)
Outros impostos, taxas e contribuições (53) (53) (1.043) (890)
Despesas com seguros (166) (148) (1.644) (1.417)
Despesas legais – – (1) (13)
Outras despesas administrativas (683) (876) (1.493) (1.562)
Depreciação e amortização (375) (415) (540) (574)
Serviços profissionais (1.240) (1.811) (3.490) (3.773)
Gastos com pessoal (a) (12.603) (9.989) (12.603) (9.989)

(15.507) (13.562) (21.897) (19.001)
(a) Valores referente ao registro e atualização dos planos Brasil 2018 a 2021 e ao 
custo de expatriados na controladora. (Nota 14). 25. Outras receitas 
(despesas) operacionais: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Resultado na venda de ativo imobilizado – – (116) 14
Outras receitas/Despesas (a) – – 721 100
Indenizações (b) – – 10.506 14.814
Indenizações seguros (c) – – (331) 528

– – 10.779 15.456
(a) Operações de venda de sucata e de bagaço; (b) Indenizações de safra descri-
tas na nota 14; (c) Reversão da provisão de seguro realizada em 2020, após o 
recebimento da seguradora.
26. Resultado financeiro: Controladora Consolidado
Receitas financeiras 2021 2020 2021 2020
Rendimentos de aplicações financeiras 354 22 2.813 1.071
Rendimentos de depósitos judiciais – – 99 21
Receita de juros 5 – 133 27
Outras receitas financeiras 14 18 28 38

372 40 3.074 1.157
Controladora Consolidado

Despesas Financeiras 2021 2020 2021 2020
Despesas bancárias (1) (2) (93) (85)
Juros sobre empréstimos – – (7.820) (6.843)
Upfront sobre empréstimos – – (540) (262)
Juros sobre outros contratos (1) – (13) (16)
Encargos sobre pagamentos em atraso (2) (3) (140) (526)
Arrendamento de bens (24) (50) (28) (65)
Variações (15) – (15) (1)
Outras despesas financeiras 1 (59) (18) (483)

(43) (114) (8.667) (8.281)
Resultado financeiro líquido 330 (74) (5.593) (7.124)
27. Imposto de Renda e Contribuição Social: Reconciliação dos montantes de 
contribuição social e imposto de renda registrados no resultado:

Consolidado
2021 2020

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receitas recebíveis (sistema caixa) 103.598 103.598 128.157 128.157
Alíquota aplicada 8% 12% 8% 12%

8.288 12.432 10.253 15.379
Receitas financeiras 1.689 1.689 1.117 1.117
Demais Receitas 968 968 141 141
Base de cálculo 10.945 15.089 11.511 16.637
Alíquotas utilizadas 15% e 10% 9% 15% e 10% 9%
IR e CS 4.281 2.187 2.793 1.493
Impostos diferidos (a) (289) (81) 104 45
IR e CS do período 3.992 2.106 2.897 1.538
(a) Os impostos diferidos são constituídos da diferença entre regime de compe-
tência e caixa e tem seu prazo de realização de aproximadamente 3 meses. Em 
dezembro de 2019 se deu início ao processo de recálculo tributário, na Albioma 
Codora e Albioma Rio Pardo, sobre valores tributados entre os anos de 2016 e 
2019, tendo sido finalizado e contabilizado no inicio de 2021 um total de R$ 151 
para IRPJ (R$ 615 em 2020) e R$ 56 para CSLL (R$ 232 em 2020). 28. Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa possuía cobertura de seguro de riscos 
operacionais contra incêndio, raios e explosões de qualquer natureza para deter-
minadas edificações, equipamentos instalações, máquinas e estoque de bagaço 
de cana em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir lu-
cros cessantes e eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades. Não 
faz parte do escopo dos trabalhos dos nossos auditores independentes avaliar a 
suficiência dessas apólices de seguros. A Empresa não está prevendo ter quais-
quer dificuldades para renovar suas apólices de seguro e acredita que a cobertu-
ra seja razoável em termos de valor e compatível com os padrões do setor no 
Brasil. Em 31/12/2021, o Grupo apresentava apólice de seguro contratada com 
terceiros para todas empresas do grupo, sendo o limite máximo de indenização 
único, compartilhado por todos os locais de risco:
Bens  
segurados Riscos cobertos

Montante da 
cobertura

Biomassa

Danos Materiais em Biomassa, incluindo 
Fermentação Própria/Combustão 

Espontânea/Recomposição de Registros e 
Documentos 8.000

Máquinas, Mó-
veis e Utensílios

Danos Materiais, incluindo Quebra de 
Máquinas, Danos Elétricos, Alagamento/

Inundação e Desmoronamento 266.263
Danos Materiais em Linhas de Transmissão/

Bens do Segurado em Locais de Terceiros 27.143
Roubo e Furto Qualificado de Bens/

Despesas de Salvamento e Contenção de 
Sinistro/Erros e Omissões 37.000

Inclusões/Exclusões de Bens/Locais e 
Alteração de Valores 15.000

Prédio

Demolição e Aumento do Custo de 
Construção/Pequenas Obras de Engenharia 

para Ampliações, Reparos e Reformas 13.000
Despesas Extraordinárias 15.000

Desentulho/Despesas de Combate a 
Incêndio/Despesas de Descontaminação/

Honorários de Peritos 24.000
Impedimento de Acesso - limitado a 10 km 

do local de risco 8.000
Despesas de Agilização 15.000

29. Benefícios a empregados: A Empresa fornece aos seus colaboradores be-
nefícios que englobam basicamente: seguro de vida, assistência médica, assis-
tência odontológica e o fornecimento de transporte. A Empresa inclui em suas 
políticas de recursos humanos, o Plano de Participação nos Resultados (PPR), 
sendo elegíveis todos os colaboradores com vínculo empregatício formal. As me-
tas e critérios de definição e distribuição da verba de premiação são acordados 
entre as partes, incluindo os sindicatos que representam os colaboradores, com 
objetivos de ganhos de produtividade, de competitividade e de motivação e enga-
jamento dos participantes. Não há benefícios a empregados a serem reconheci-
dos contabilmente. 30. Instrumentos financeiros e gestão de riscos: 30.1 Ins-
trumentos financeiros: A Empresa classifica os ativos financeiros não derivativos 
na categoria de custo amortizado. Um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: • o ativo é mantido dentro 
de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; 
e • os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, 
aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o 
valor principal em aberto. Os passivos financeiros não derivativos na categoria de 
outros passivos financeiros, em conformidade com a finalidade para as quais os 
ativos financeiros foram adquiridos ou seus passivos foram contraídos. Os ativos 
e passivos financeiros são apresentados como circulantes, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. Os valores 
contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimo-
nial, avaliados pelo custo amortizado, quando comparados com os valores que 

poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência 
destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros 
no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores 
de mercado. Os valores de mercado dos principais ativos e passivos financeiros 
da Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no merca-
do. Os principais instrumentos financeiros da Empresa são: • Caixa e equivalentes 
de caixa - está apresentado ao seu valor contábil, o qual a administração entende 
ser valor de justo; • Demais contas a receber e a pagar - são mantidos até o ven-
cimento, e estão registrados pelos seus valores originais, acrescidos de atualiza-
ção monetária quando aplicável. Não existem operações com instrumentos finan-
ceiros derivativos em 31 de dezembro de 2021. 30.2 Fatores de risco financeiro: 
As atividades da Albioma o expõem a diversos riscos financeiros: risco de merca-
do (risco de taxa de juros de fluxo de caixa, risco de valor justo, e risco de preço 
de aquisição), risco de crédito, risco de juros e risco de liquidez. O programa de 
gestão de risco global da Albioma no Brasil concentra-se na imprevisibilidade dos 
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempe-
nho financeiro da Albioma. a) Risco de capital: Para continuar com suas ativida-
des e, simultaneamente, maximizar o retorno de seus sócios, a Sociedade geren-
cia seu capital através da otimização do balanço entre empréstimo e capital. b) 
Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, 
depósitos em bancos e outras instituições financeiras, monitorados pela Adminis-
tração. O risco de crédito também é representado por contas a receber das gera-
doras de energia da Albioma no Brasil o que, no entanto, é atenuado já que as 
comercializações são geradas a partir de leilões, contratos, entre outros mecanis-
mos que agregam confiabilidade e controlam a inadimplência entre participantes 
setoriais. Controladora Consolidado
Ativos financeiros 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 12.845 133 93.154 71.676
Contas a receber e outros recebíveis (Nota 6) – – 15.978 23.057

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer – – 15.978 23.037
Vencido acima de 180 dias – – – –

– – 15.978 23.037
Caixa e equivalentes de caixa: A Empresa tem como princípio trabalhar com um 
número reduzido de instituições financeiras e busca negócios com aquelas que 
apresentam maior solidez. Além disso, outra política que busca mitigar o risco de 
crédito é manter saldos de aplicações financeiras proporcionalmente ao saldo de 
empréstimos e financiamentos junto a cada uma das instituições. Não existe na 
história da Empresa registro de perdas em caixa e equivalentes de caixa. Contas 
a receber de clientes e outros créditos: A exposição do Grupo ao risco de cré-
dito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada clien-
te. Além disso, as vendas se dão de forma bem distribuída durante todo o exercí-
cio societário através de contratos fornecimento. Na Albioma Codora há contratos 
de fornecimento até o ano de 2026, de 87.600 MW de energia elétrica por ano no 
ambiente de contratação regulado, ao preço de R$ 282 por MWh (R$ 267/MWh 
em 2020) e contratos de fornecimento até o ano de 2044 de 54.312 GWh de 
energia elétrica por ano, ao preço de R$ 355/MWh corrigido pela variação do 
IPCA. A Albioma Rio Pardo possui contratos de fornecimento de energia em vi-
gência com distribuidoras até o ano de 2035, no volume total de 82.344 MWh de 
energia elétrica por ano, ao preço original de R$ 222 por MWh corrigido pela va-
riação do IPCA (preço corrigido de R$ 290 por MWh em 2021, R$ 278 por MWh 
em 2020). A Albioma Esplanada possui contratos de fornecimento de energia em 
vigência com distribuidoras até o ano de 2026, no volume total de 58.695 MWh de 
energia elétrica por ano, ao preço corrigido pela variação do IPCA (R$ 293 por 
MWh em 2021, R$ 281 por MWh em 2020). c) Risco de liquidez: A previsão de 
fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Albioma. O excesso de 
caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido para adminis-
tração do capital circulante, é gerenciado pela Tesouraria Grupo Albioma.  
O excesso de caixa é investido em contas bancárias com incidência de juros, 
depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, selecio-
nando-se instrumentos com vencimentos apropriados. O valor dos passivos finan-
ceiros com risco de liquidez está representado:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Empréstimos e financiamentos – – 70.992 102.143
Passivos de arrendamento 441 433 561 579

441 433 71.553 102.722
Vencíveis em 1 ano 219 341 29.164 32.498
Vencíveis acima de 1 ano 221 92 42.389 69.645
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, e excluindo o 
impacto dos acordos de compensação.
Consolidado

31 de dezembro de 2021
Valor
Total

Até
12 

meses

Entre 
1 e

2 anos

Entre 
2 e

5 anos

Acima 
de

5 anos
Empréstimos e financiamentos 70.992 28.845 10.022 24.166 7.959
Passivos de arrendamento 561 319 242 – –

31 de dezembro de 2020
Valor
Total

Até
12 

meses

Entre 
1 e

2 anos

Entre 
2 e

5 anos

Acima 
de

5 anos
Empréstimos e financiamentos 102.143 32.011 37.409 21.457 11.266
Passivos de arrendamento 579 487 92 – –
Perda por redução valor recuperável: A Empresa não vê necessidade de cons-
tituir a provisão para crédito de liquidação duvidosa sobre as contas a receber de 
clientes, pois não foram identificados riscos significativos de eventuais perdas 
prospectivas no encerramento do exercício. A composição por vencimento das 
contas a receber na data das demonstrações financeiras para os quais não foram 
reconhecidos perdas por redução no valor recuperável era o seguinte:   

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer – – 15.978 23.037
Vencido acima de 180 dias – – – –

– – 15.978 23.037
d) Risco do fluxo de caixa associado com taxa de juros: O risco associado é 
oriundo da possibilidade de a Empresa incorrer em perdas por causa de flutua-
ções nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas a em-
préstimos e financiamentos captados no mercado. As operações da Empresa 
estão expostas a taxas de juros indexadas ao CDI, TJLP e IPCA, cujas eventuais 
flutuações são monitoradas pela Administração.  e) Riscos de Mercado: Risco de 
mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
juros, tem nos resultados da Empresa ou no valor de suas participações em ins-
trumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é geren-
ciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros acei-
táveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. f) Risco de taxa de câmbio: A 
Empresa não está exposta às flutuações nas taxas de câmbio, já que não possui 
negócios indexados a moedas estrangeiras. g) Risco de crédito: A Empresa 
mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito espera-
da para a vida inteira. É presumido que o risco de crédito de um ativo financeiro 
aumentou significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. A 
Empresa considera um ativo financeiro como inadimplente quando: • É pouco 
provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à Empre-
sa, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou • 
O ativo financeiro estiver vencido há mais de 30 dias. Não foi ultrapassado ne-
nhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não espera nenhu-
ma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já 
provisionado. As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela 
probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor 
presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre 
os fluxos de caixa devidos à Empresa de acordo com o contrato e os fluxos de 
caixa que a Empresa espera receber). As perdas de crédito esperadas são des-
contadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. h) Perfil: Na data das de-
monstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros ao custo de amor-
tização remunerados por juros da Empresa e do Grupo eram:

Controladora Consolidado
Ativos financeiros 2021 2020 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 12.845 133 93.154 71.767
Contas a receber e outros recebíveis (Nota 6) – – 15.978 23.037
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos (Nota 18) – – 70.995 102.143
Passivos de arrendamento (Nota 18) 440 433 561 579
30.3 Gestão de capital: A gestão de capital da Empresa é feita para equilibrar as 
fontes de recursos próprias e terceiras, balanceando o retorno para os acionistas 
e o risco para acionistas e credores. A dívida da Empresa para a relação ajustada 
do capital ao final do exercício é apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Total do passivo financeiro 440 433 71.553 117.088
Caixa e equivalentes de caixa (12.845) (133) (93.154) (71.767)
(=) Dívida líquida (12.405) (300) (21.597) 45.412
Total do patrimônio líquido 306.795 272.643 306.795 276.009
Total do patrimônio de não controladores – – 96.498 96.096
Passivos de arrendamento 487 433 561 579
Total dos empréstimos e financiamentos – – 70.993 102.143
Capital dos acionistas e terceiros 307.235 273.076 474.847 474.827
Alavancagem (4%) (1%) (5%) 10%
31. Eventos Subsequentes: Albioma Codora Financiamento BNDES: Em 
assembleia extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2021, as partes delibera-
ram acerca da autorização para contratação de financiamento junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento (“BNDES”), mediante emissão de Cédula de Crédi-
to Bancário, para a implantação de linha de produção de biogás a partir de vinha-
ça. A emissão de Cédula de Crédito Bancário, em favor da Companhia, no valor 
de R$ 13.343, dividido em Subcrédito “A” e “B”. O prazo total do financiamento 
será de 168 (cento e sessenta e oito meses), com carência de 36 (trinta e seis) 
meses e garantia emitida através de carta de fiança bancária. Os acionistas con-
signam que o Subcrédito “A” será no valor de R$ 12.743 a ser provido com recur-
sos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), no âmbito do Programa 
Fundo Clima, destinado à implantação de linha de produção de biogás a partir de 
vinhaça, para aumento da geração de energia na unidade de Goianésia/GO da 
Companhia. Ademais, o Subcrédito “B”, no valor de R$ 600, será composto de 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e pelos recursos originários 
do FAT - Depósitos Especiais, destinados ao capital de giro associado ao projeto 
da Companhia, para os fins descritos no Subcrédito “A”. Em 4 de fevereiro de 
2022 foi liberado parte do Subcrédito A no valor de R$ 6.671.  Emissão de de-
bêntures: Em fevereiro de 2022 foi aprovada a emissão de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, no valor total de R$ 70.000 por um período de 7 anos 
e um período de carência de 18 meses para  amortização. Os recursos líquidos 
captados serão utilizados para a realização de investimentos.

Diretoria: Christiano Forman Villaça - Diretor Presidente Contador: Paulo Picollo - CRC: 1SP166776/O-2

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Quotistas da Albioma Participações do Brasil Ltda. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Albioma Participa-
ções do Brasil Ltda. (“Empresa”), 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 exer-
cício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da 
Albioma Participações do Brasil Ltda. e suas controladas (“Consolidado”), que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as politi-
cas contábeis significativas e outras informações financeiras elucidadas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Al-
bioma Participações do Brasil Ltda. e da Albioma Participações do Brasil Ltda. e 
suas controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. So-
mos independentes em relação à Empresa e suas controladas, de acordo com os 
princípios 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 conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A admi-
nistração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa e suas con-
troladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas, tomadas em conjunto, 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 auditoria 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 influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independen-
temente 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, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa e suas controla-
das. • 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 exis-
te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Em-
presa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 

em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audito-
ria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.  
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os even-
tos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião so-
bre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 29 de abril de 2022

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda. Adriano Formosinho Correia
CRC 2SP000160/O-5 Contador - CRC 1BA029904/O-5

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento no prazo de 3 dias, de: Josafa Cruz Dos 

Santos,  CTPS 34197/61, o não comparecimento caracterizará abandono 
de emprego, conforme Artigo 482 Letra I da C.L.T. 

NB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.858.101/0001-45 

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento no prazo de 3 dias, de: Jonas Pereira de 
Santana, CTPS: 39753/082, o não comparecimento caracterizará aban-

dono de emprego, conforme Artigo 482 Letra I da C.L.T. 
NB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.858.101/0001-45 

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento no prazo de 3 dias, de: Francisco Rodri-
gues de Melo, CTPS: 83025/30, o não comparecimento caracterizará 

abandono de emprego, conforme Artigo 482 Letra I da C.L.T. 
NB CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.858.101/0001-45 

A9gazetasp.com.br
SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2022 

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
Anderson de Almeida Alves Araújo; do credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou 
com penhora anteriormente averbada Caixa Econômica Federal, Prefeitura de São Vicente.

3ª Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP
Processo nº 1009861-37.2021.8.26.0590 (Nº de Ordem 2021/000729)

1ª Praça de 10/06/2022, à 15/06/2022, às 10:30 horas.

2ª Praça encerra às 10:30 horas do dia 07/07/2022 
a 60% (SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e 
no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - DIREITOS que o executado 
possui sobre o bem: O Apartamento nº 403, localizado no 4º pavimento -tipo do CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO CONCORDE, situado na Rua Freitas Guimarães, nº 567, na VILA SANTA IZABEL, nesta 
cidade e comarca de São Vicente, com área útil de 50,01m² área comum de 9,49m² e área total 
construída de 59,50m², correspondendo-lhe no terreno e nas demais coisas comuns do edifício, 
uma fração ideal equivalente a 7,95588m² do todo. Matrícula nº 143.430 do CRI de São Vicente-
SP. Contribuinte nº 15.00076.0045.00567-0891 (Av. 04). Avaliação: R$ 179.000,00 fev 2022.

Consulte o Edital completo no site https://sold.superbid.net  
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE
Edital em Resumo

EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
Dimitrius Deodoro Simão.

4ª Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP
Processo nº 1009343-18.2019.8.26.0590 (Nº de Ordem 000731/2019)

1ª Praça de 10/06/2022, à 15/06/2022, às 11:00 horas.
2ª Praça encerra às 11:00 horas do dia 07/07/2022 
a 50% (Cinquenta por cento) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e 
no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - O APARTAMENTO nº 01, 
com três pavimentos interligados por escadarias, localizados no andar térreo ou 1º pavimento, 
1º andar ou 2º pavimento, 2º andar ou 3º pavimento, do Bloco B ou fundos dos fundos, do prédio 
situado na Avenida Antonio Emerich, nº 1.522, no perímetro urbano da Comarca de São Vicente 
com área construída de 129,40m², pertencendo-lhe tanto no terreno quanto nas coisas comuns 
uma fração ideal equivalente a 23,43% do todo. Matrícula nº 125.518 do CRI de São Vicente. 
Contribuinte: 32.00677.0037.01522.000. Avaliação: R$117.666,67 para março 2021. O valor 
R$ 117.666,67 de 3/2021 atualizado até 04/2022 é R$ 132.600,59 (Índice de 05/2022 ainda não 
disponível para cálculo).

Consulte o Edital completo no site https://sold.superbid.net  
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

LEILÃO JUDICIAL ONLINE

Edital em Resumo
EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) Valter 
Fernandes de Melo Oliveira.

Vara Única da Comarca de Nhandeara/SP
Processo nº 0001747-78.2015.8.26.0383 (Nº de Ordem 2015/001385)

1ª Praça de 18/03/2022, à 25/03/2022, às 11:00 horas.

2ª Praça encerra às 11:00 horas do dia 21/04/2022 
a 60% (SESSENTA POR CENTO) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e 
no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - BEM PENHORADO: DIREITOS 
DE POSSE do Executado sobre o bem imóvel, objeto da presente execução, consistente no lote 
de terreno sob nº 25, quadra H, com área de 202,62m², localizado no Jardim Alvorada, contendo 
uma casa edificada com 56,44m², contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com esquadrias 
metálicas, piso cerâmico, cobertura de laje e telhas portuguesas e uma varanda de telhas 
portuguesas. Matrícula: 11.221 do CRI de Nhandeara SP. Avaliação: R$ 120.000,00 em janeiro de 
2019 fls 104. Avaliação Atualizada: R$ 146.615,94 - para fevereiro de 2022 pela Tabela Pratica do 
TJSP. Débitos da Ação: R$ 111.391,31 em 08/2021 - fls 136. IPTU: Não informado. Depositário: 
Executados. Local do bem: Rua Monções, 212 - Jd Alvorada - Nhandeara/SP. Não há nos autos 
informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s). 

Consulte o Edital completo no site https://sold.superbid.net  
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951
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LEILÃO JUDICIAL ONLINE

Edital em Resumo
EDITAL DE PRAÇA, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
Constantino Cury Neto; do coproprietário de bem indivisível Esnely Diorio Cury.

17ª Vara Cível do Foro Central 
da Comarca da Capital/SP

Processo nº 0076145-30.2019.8.26.0100 (Nº de Ordem 2019/001205)
1ª Praça de 10/06/2022, à 15/06/2022, às 11:30 horas.

2ª Praça encerra às 11:30 horas do dia 07/07/2022 
a 70% (SETENTA POR CENTO) do valor de avaliação.

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e 
no Portal sold.superbid.net. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 01 - IMÓVEL: UNIDADE 
AUTÔNOMA nº 34, localizada no 3º andar do EDIFÍCIO OBELISCO, situado na Rua Riachuelo, 
nº ,26 (entrada principal), no 1º Subdistrito Sé, possui área útil de 36,21m² e área comum de 
9,34m², área construída de 45,55m², correspondendo-lhe uma quota parte ideal de 0,9163% no 
terreno. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 313,00m². Matrícula nº 
142.400 do 4º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte: 005.013.0039-2 (Av.01). Avaliação: R$95.600,00 
fls 218/244 - em Setembro de 2021. O valor R$ 95.600,00 de 9/2021 atualizado até 04/2022 é 
R$ 102.807,31 (Índice de 05/2022 ainda não disponível para cálculo) - Tabela Prática do TJSP. 
Débitos/Ônus. IPTU: Em pesquisa ao site da Prefeitura, não foram localizados débitos, conforme 
extrato anexo. CONDOMÍNIO: Há uma ação em curso, porém com pedido de homologação de 
acordo. Intimaremos o Condomínio para levantar eventuais débitos.. Depositário: Executado. 
Local do bem: Rua Riachuelo nº 326, Sé - São Paulo/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) 
não há Recurso pendente de julgamento.

Consulte o Edital completo no site https://sold.superbid.net  
Informações (11) 3296-7555

Alexandre Travassos
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951 EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 14/06/2022 às 09h00/2º Público Leilão: 24/06/2022 às 13h00

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CCISA14 INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 15.768.830/0001-30, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único: “Apartamento nº 118, localizado no décimo primeiro andar 
da Torre 1, integrante do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEZ PRAIA GRANDE, situado na Rua Comendador Otto 
Carlos Golanda, número 500, da Área 1-A-3, no Bairro Ocian, Praia Grande/SP, com a área total privativa de 
48,650m², área comum coberta total de 23,209m², já incluído o direito ao uso de uma vaga na garagem 
coletiva do condomínio, perfazendo a área real total de 71,859m², correspondendo a fração ideal do terreno 
e nas demais coisas de uso comum equivalente a 0,4027872%, confrontando pela frente com hall, circulação 
do andar, caixa de escadas, dutos e antecâmara, pelo lado direito com apartamento número 117, pelo lado 
esquerdo com apartamento número 111, e pelos fundos com a área externa do condomínio.” Matrícula nº 
197.486 do Registro de Imóveis de Praia Grande/SP. Cadastrado na Prefeitura municipal de Praia Grande/
SP sob o nº 2.05.33.001.113.1118. Recai sobre o imóvel a ação de Revisão Contratual em andamento - nº 
1006108-74.2021.8.26.0266 - Foro Central da Comarca de São Paulo/SP - 23ª Vara Cível. 1º PÚBLICO 
LEILÃO VALOR: R$ 482.468,17. 2º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 552.299,55. Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de 
comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será 
vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, 
características e estado de conservação. Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos 
termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, CPF n° 282.724.898-
05, RG n° 30.186.388-X-SSP/SP e ROSINEIDE MIRANDA DE SOUZA SANTOS, CPF n° 272.851.408-99, RG n° 
26.544.021-X-SSP/SP, intimados da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) 
readquirir(em) os imóveis entregues em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu 
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e 
comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, 
ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital completo 
encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE 
(www.superbid.net).

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 14/06/2022 às 09h30/2º Público Leilão: 24/06/2022 às 13h30

ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CCISA14 INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 15.768.830/0001-30, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, através da Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), nos termos do artigo 27 da 
Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e 
Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único: “Apartamento nº 95, localizado no nono andar da Torre 2, 
integrante do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEZ PRAIA GRANDE, situado na Rua Comendador Otto Carlos 
Golanda, número 500, da Área 1-A-3, no Bairro Ocian, Praia Grande/SP, com a área total privativa de 
47,450m², área comum coberta total de 22,710m², já incluído o direito ao uso de uma vaga na garagem 
coletiva do condomínio, perfazendo a área real total de 70,160m², correspondendo a fração ideal do terreno 
e nas demais coisas de uso comum equivalente a 0,3941290%, confrontando pela frente com hall, circulação 
do andar, elevador, apartamento número 94 e dutos, pelo lado direito com área externa do condomínio, 
pelo lado esquerdo com apartamento número 96, e pelos fundos com área externa do condomínio.” 
Matrícula nº 197.596 do Registro de Imóveis de Praia Grande/SP. Cadastrado na Prefeitura municipal de 
Praia Grande/SP sob o nº 2.05.33.001.113.2095. 1º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 397.827,49. 2º PÚBLICO 
LEILÃO VALOR: R$ 362.970,24. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do 
imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, 
despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. Imóvel 
Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes 
WILLIAN PIRES DIAS, brasileiro, CPF n° 132.121.518-54, RG n° 21.143.252-SSP/SP e MARIA FERNANDA 
MIGUEL, CPF n° 254.390.398-48, RG n° 26.545.270-3-SSP/SP, intimados da data dos leilões pelo presente 
edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) os imóveis entregues em garantia fiduciária, sem concorrência 
de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, 
da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. 
O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net).

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar - 
Brooklin Paulista, São Paulo - SP

Neo Vida Comércio e Importação
de Produtos Naturais S.A.

CNPJ/ME 12.966.706/0001-91 - NIRE 35.300.556.801
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Maio de 2022

Aos 30/05/2022, às 10h, na sede da Companhia, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Adrian Franciscono e Secretário: Sr. Bruno Cardoso Cordoba de 
Lima. Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, sem ressalvas e por 
unanimidade, o quanto segue: 1. Consignar que o atual capital social da Companhia, correspondente 
ao valor de R$ 19.413.457,98 está totalmente integralizado. 2. Aprovar a redução do capital social da 
Companhia, com fundamento no Artigo 173 da Lei das S.A., por julgá-lo excessivo às atividades da 
Companhia, no montante de até R$ 15.000.000,00. O valor efetivo da redução será restituído ao 
acionista de forma proporcional à sua participação no capital social da Companhia, ressalvado que a 
Companhia poderá compensar tais valores contra eventuais créditos detidos pela Companhia contra o 
acionista. 3. Decorrido o prazo de 60 dias, contados da publicação da presente ata, na forma prevista 
no Artigo 174 da Lei das S.A., o acionista organizará novamente AGE para quantificar e homologar a 
redução cuja proposta foi ora aprovada, alterando-se, na ocasião, os dispositivos pertinentes do 
Estatuto Social, bem como para definir o modo de restituição ao acionista. 4. Autorizar aos 
administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das 
deliberações ora aprovadas. Encerramento: Formalidades legais. Assinaturas: Presidente da Mesa: 
Adrian Franciscono; Secretário: Bruno Cardoso Cordoba de Lima; Acionistas presentes: (i) Agro Power 
Participações S.A. (por Adrian Franciscono e Bruno Cardoso Cordoba de Lima). São Paulo, 30/05/2022. 
Extrato da ata. Mesa: Adrian Franciscono - Presidente da Mesa; Bruno Cardoso Cordoba de Lima - 
Secretário da Mesa. Acionista Presente: Agro Power Participações S.A. - Nome: Bruno Cardoso 
Cordoba de Lima, Cargo: Diretor; Nome: Adrian Franciscono Cargo: Diretor.

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 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1008972-51.2020.8.26.0127. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, Estado de São Paulo, Dr(a). José
Ernesto de Souza Bittencourt Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Suellen Pereira
Santos Proença, CPF 393.186.148-10, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A, relativa ao veículo marca VW, modelo Polo
Sedan Confort LI, prata, ano 2011, placa GXB8300, chassi 9BWDB49N8BP024547, apreendido
em 10.12.2020, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito nº 30410-775617681.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo de 15
dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada 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 Carapicuíba, aos 20 de abril de 2022.

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.

Prazo de 20 dias. Processo nº 1010509-66.2020.8.26.0100. O Dr. Fernando José Cúnico, Juiz de Direito da 40ª Vara Cível do Foro 
Central/SP, na forma da lei, etc. Faz saber a Red Sea International Fzco, Jebel Ali, Dubai, Uae, CNPJ 10.298.179/0001-69, que NR 
Construção e Incorporação Ltda ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais para requerer o pagamento do valor de R$ 
127.951,67 (fevereiro/2020) em decorrência dos impostos e multas que são de responsabilidade da ré, mas que pelo 
descumprimento de suas obrigações oriundas do contrato de compromisso de compra e venda firmado em 22/07/2008, foram 
lançados em nome da autora. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, 
conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertida, nesta última hipótese, da nomeação de curador especial. Será 
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 17/05/2022.

EDITAL DE CITAÇÃO 

J-03 e 04/06

6ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 
1026240-36.2015.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, 
Dr(a). FRANCISCO JOSE BLANCO MAGDALENA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos réus em lugar incerto Joaquim 
Celestino Soares de Moraes; Maria Eulalia Gerin de Moraes, CPF 014.281.018-53; Helio Pinheiro Monteiro, CPF - 
332.299.532-15; e Cicero Soares de Moraes, CPF - 013.996.758-34, bem como demais eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Agricio Ramos e Eleni Bianchezi Ramos ajuizaram ação declaratória de 
USUCAPIÃO, referente a Imóvel designado por lote de terreno nº 03 da Quadra K, quarteirão 2.415, Jd. São Pedro em 
Campinas-SP, transcrição nº 24806 do 1º CRI local, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, a parte ré 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 13 de maio 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. 

FAIRFEED COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS S/A
C.N.P.J. sob nº 34.443.221/0001-56 - NIRE 3530053981-8

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022
Aos 09/05/2022, às 10 horas, reuniram-se a totalidade do capital social. Foi instalada a Assembleia, Sra. 
Ana Paula Franco de Oliveira como presidente da mesa, Maurizio Gibram das Chagas para secretário. 
Aprovaram: Publicadas na Gazeta de São Paulo o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demons-
tração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2021. Os 
lucros do exercício/2021 no valor de R$ 12.400.577,57 foram transferidos integralmente para a conta de 
Reserva de Lucros, tendo sido constituída a conta de Reserva Legal no valor de R$ 2.000,00, sem qualquer 
distribuição de dividendos aos acionistas. Nada mais. Jucesp nº 267.245/22-1 em sessão de 26/05/2022. 
Gisela Simiema Ceshin – Secretária Geral. 

A Instituição Paulista Adventista de Promoção a Saúde CNPJ: 21.636.951/0001-21, torna pública a 
informação de que as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021-2020 estão disponíveis aos interes-
sados, em edital e na sede da organização localizada no endereço Avenida Professora Magdalena Sanse-
verino Grosso, 850 – Jardim Resek II – Artur Nogueira / SP, bem como, disponível na internet no endereço 
https://transparencia.ucb.org.br/arquivo/balanco-ipaps-2021-2020/

Artur Nogueira, 03 junho de 2022
Mauricio Pinto de Lima – Presidente – Gilnei Viveiro de Abreu – Diretor Financeiro

Marcos Toth – Contador CRC 1SP-266855/O-0

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira CNPJ: 
15.355.260/0001-57, torna pública a informação de que as Demonstrações Financeiras do exercício de 
2021-2020 estão disponíveis aos interessados, em edital na sede da organização, localizada no endereço 
Avenida Professora Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jardim Resek II – Artur Nogueira / SP, Bem Como, 
disponível na internet no endereço https://transparencia.ucb.org.br/arquivo/balanco-adra-2021-2020/

Artur Nogueira, 03 de junho de 2022
Herber Magdiel Silveira Kalbermatter – Diretor Presidente – Gilnei Viveiro de Abreu – Diretor Ecônomo

Marcos Toth – Contador CRC 1SP-266855/O-0

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, a seguinte licitação: Edital nº112/2022– Pregão Eletrônico 
nº 060/2022-Proc.Adm. nº 6151/2022.OBJETO:Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
locação de equipamentos de sonorização e iluminação, incluindo mon-
tagem, desmontagem e operação para atender as atividades, ações e 
eventos realizados pelas Secretarias. Data da entrega da proposta dia 
15/06/2022 às 10:00horas. O edital completo deverá ser retirado no por-
tal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços – Licita-
ções 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, 02 
de junho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações. 

Custo desta Publicação R$ 307,30

AVISO DE LICITAÇÃO 
RDC nº 08/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2020.00031515-68 - Interessado Secretaria Municipal de Infraestrutura - 
Objeto: Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Sul 
América.- Recebimento das Propostas: das 08h do dia 29/06/22às 14h do dia 
29/06/22 - Abertura das Propostas: a partir das 14h do dia 29/06/22 - Início da 
Disputa de Preços: a partir das 15h do dia 29/06/22 - Disponibilidade do 
Edital: a partir de 03/06/22, nos portais eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e 
licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais pel os telefones 
(19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.

Campinas, 02 de junho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

MUNICÍPIO DE JAHU
PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 1769-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 - Sistema de registro 
de preços nº 020/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS CULTURAIS, TURÍSTICOS, ESPORTIVOS, 
EDUCACIONAIS, ASSISTENCIAIS, SOLENIDADES, ATOS CÍVICOS E/OU AÇÕES DE FOVERNO, 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 20 de junho de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 03 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, 02 de junho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO
(COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
Pregão nº 162/2022 - Eletrônico-Processo Administrativo: 
PMC.2022.00004499-57 - Interessado: Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo - Objeto: Registro de Preços de serviços de sistemas de iluminação, 
sonorização e geradores para eventos - Recebimento das Propostas dos itens 
01 a 12: das 08h do dia 20/06/22 às 09h30min do dia 21/06/22 - Abertura das 
Propostas dos itens de 01 a 12: a partir das 09h30min do dia 21/06/22 - Início 
da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 21/06/22 - Disponibilidade do 
Edital: a partir de 03/06/22, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thais Oliveira Barrozo Souza pelo 
telefone (19) 2116-0916.

Campinas, 02 de junho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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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.

2ª VARA CÍVEL - FORO DE MARÍLIA 

8ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II SANTO AMARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: NEUSA INOCÊNCIA 
LACERDA (CPF/MF Nº 535.617.758-53), ESPÓLIO DE PEDRO ANDREOTTI LACERDA (CPF/MF Nº 258.473.508-30) e seus herdeiros: HIANDRA INOCÊNCIA 
LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.548-66; RODRIGO INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.518-40), CAMILA INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 
293.987.858-70); bem como os executados NEUSA FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 535.618.058-68), ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM RAMOS DE 
CARVALHO (CPF/MF Nº 044.408.208-59) e seus herdeiros: ROSANE FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 033.623.528-39) e JANAÍNA FERNANDES DE 
CARVALHO (CPF/MF Nº 116.541.028-14); dos credores: BANCO BBM S/A (CNPJ/MF Nº 15.114.366/0001-69), JAIRO AMANCIO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 
157.985.088-03), OSVALDO OLIVEIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 040.778.628–76), SERGIO LUIZ ANDRÉ (CPF/MF Nº 052.390.408-85), ROZEVANIO SALGADO 
QUEIROZ (CPF/MF Nº 293.102.868-14), CARLOS HENRIQUE DA SILVA (CPF/MF Nº 379.571.728-06); e do terceiro interessado: L'ARGENT COBRANÇA E 
ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (CNPJ Nº 10.707.791/0001-48).
A MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Marilda Negrão, da 8ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada por ESPÓLIO DE 
LYDIA ALEOTTI (CPF/MF Nº 244.843.188-49) representado por seu inventariante CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO (CPF/MF Nº 642.849.308-00), em 
face de NEUSA INOCÊNCIA LACERDA (CPF/MF Nº 535.617.758-53), NEUSA FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 535.618.058-68), HIANDRA INOCÊNCIA 
LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.548-66; RODRIGO INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.518-40), CAMILA INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 
293.987.858-70), ROSANE FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 033.623.528-39), JANAÍNA FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 116.541.028-14), 
ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM RAMOS DE CARVALHO (CPF/MF Nº 044.408.208-59) e ESPÓLIO DE PEDRO ANDREOTTI LACERDA (CPF/MF Nº 258.473.508-
30), nos autos do Processo nº 1004987-03.2016.8.26.0002, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da 
Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Barão de Jaceguai, 1154 - Apartamento 114, Campo Belo - São Paulo, SP - CEP 04606-003 - Descrição do Imóvel: O apartamento nº 114, 
localizado no 11º andar do Edificio Karina, situado à Rua Barão de Jaceguai nº 1.154, esquina com a rua João de Souza Dias, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área privativa de 74,61 metros 
quadrados, correspondendo 65,81 metros quadrados ao apartamento, e 8,80 metros quadrados a vaga destinada à guarda de 01 carro de passeio na garagem coletiva, localizada no 1º subsolo 
do Edifício de nº 83, sujeita a manobrista, área comum de 40,911 metros quadrados, totalizando a área de 115,521 metros quadrados.

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipaln°              086.106.0320-2
   Matrícula Imobiliária n°             120.709   15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
   Registro   Data  Ato             Processo/Origem           Beneficiário / Observações
   Av.10  01/12/2016  Penhora              Proc. nº 0167856-68.2009.8.26.0100         Banco BBM S/A
   Av.11  20/03/2019  Indisponibilidade            Proc. nº 1001705-92.2015.5.02.0718         Jairo Amancio dos Santos
   Av.12  06/04/2020  Indisponibilidade            Proc. nº 1000453-17.2016.5.02.0719            Osvaldo Oliveira da Silva
   Av.13  03/06/2020  Penhora              Proc. nº 1001233-65.2017.5.02.0704         Sergio Luiz André
   Av.14  06/01/2021  Indisponibilidade            Proc. nº 0000361-26.2013.5.02.0084            Rozevanio Salgado Queiroz
   Av.15  28/06/2021  Indisponibilidade            Proc. nº 0166900-59.2009.5.02.0039           Carlos Henrique Da Silva
   Av.16  11/10/2021  Penhora Exequenda        Proc. nº 1004987-03.2016.8.26.0002        Lydia Aleotti
OBS 01: O imóvel é composto por sala de estar, sala de jantar, terraço, 03 dormitórios (2 suítes), copa/cozinha, banheiro, área de serviço, despensa e garagem. Já o Condomínio é servido por 02 elevadores, 
subsolo, quadra poliesportiva, churrasqueira, sauna, sala de ginástica, piscina, playground, salão de festas e salão de jogos (Fls. 956/1081).
OBS 02: Foi reconhecida a fraude à execução quanto ao imóvel alienado para a empresa L'Argent (R. 08) nos autos do processo nº 0167856-68.2009.8.26.0100 em trâmite perante a 19ª Vara Cível - 
Foro Central Cível, conforme (fls. 538/539). 
Valor de Avaliação do imóvel:  R$ 580.000,00 (Jan/2017 – fls. 956/1081 e homologação às fls. 1104/1105). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 768.530,44 (Abr/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 12.392,04 (Abr/22) - R$ 11.022,04 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa e R$ 1.370,00 referente ao débito de IPTU não inscrito na Dívida Ativa (2022). Os 
débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: R$ 12.665,76 (Maio/2022).
Débito Exequendo: R$ 951.250,33 (Fev/2022). 
02 - A 1ª praça terá início em 20 de junho de 2022, às 15 horas, e se encerrará no dia 23 de junho de 2022, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 
dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 23 de junho de 2022, às 15 horas, e se encerrará em 13 de julho de 2022, 
às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de www.alfaleiloes.com
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). http://www.alfaleiloes.com 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão 
preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do 
leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo 
único do Decreto nº 21.981/32). 
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar 
fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do 
leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, inclusive débitos condominiais pretéritos à arrematação, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários 
conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - 
CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo contato@alfaleiloes.com
sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 951.250,33 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi.

DRA. ADRIANA MARILDA NEGRÃO 
JUÍZA DE DIREITO 

ERRATA: DATA: 31/03/2022. A PARTIR DAS: 16:00h. Leilão: 104043. LOTE: 1. LOC.: Salvador/BA. DADOS DO LOTE: CHEVROLET MONTANA LS 
1.4. CHASSI: 9BGCA80X0EB190326. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: OUR7232.

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: Sr. 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.

ERRATAS: DATA: 08/04/2022. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 105254. LOTE: 7315. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: FIAT ARGO DRIVE 1.3 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA. CHASSI: 9BD358A4HNYL63958. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: GHE3F26. DATA: 20/05/2020. A PARTIR 
DAS: 14:00h. Leilão: 86990. LOTE: 18081. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: JAGUAR XFR 5.0 V8 SC 5.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
SAJAA08Y8FMU68654. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: KXD9J85. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11420. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUBARU IMPREZA 2.0L (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
JF1GE7LS59G005989. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EBV2G09. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11423. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SD TIA 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
3FADP4YJ8FM109061. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: KWR6F29. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11428. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SSANGYONG KORANDO C AT 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
KPTA0B1SSCP027732. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FBX9E84. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11429. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
95PJN81BPDB043267. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FBU3J49. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23640. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO WK ADVEN FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD373175E5036874. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: EGO0F03. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23642. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO WAY 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD195A6MF0688780. 
ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FPW6J85. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23711. LOC.: Suzano/SP. 
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD15802AC6696467. ANO FAB/
MODELO: 2012/2012. PLACA: FAG2D87. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23783. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0CB104970. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: EKS4F42. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23808. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD19515ZG0742728. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. 
PLACA: PXE6A62. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23785. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET SPIN AT ACT7 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGJK7520KB170712. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: 
QPS4D78. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23789. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
HYUNDAI HB20S 1.0M COMF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG41CAKP904195. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: 
KZA7D36. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23778. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET MONTANA CONQUEST 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXL80005C216694. ANO FAB/MODELO: 2005/2005. PLACA: 
DRC6E36. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23792. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0BB264377. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: 
ERV1H60. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 2147. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JTZ 
LINDY 125 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 99KTCJ7ZJNM401584. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: RKA4H88. DATA: 
18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 2149. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TRIUMPH BONNEVILLE 
T100 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 97N910K17FM684127. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: PWO6A27. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11425. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HGE57408Z218772. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EEN9I44. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23732. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 PLUS 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWKB05Z964103970. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: DNQ9J22. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23759. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA SPORT 
1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCS80X0EB155490. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMD0B73. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23772. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TL 
MBVS 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWKB45U6JP081204. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GBU8F09. DATA: 
18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23775. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 
LT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRP48F0DG218586. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: KPL4B44. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23786. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX GII 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z0E4098563. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FJZ5I42. DATA: 18/05/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23787. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CE CROSS 
1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWLB45U3EP055377. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLL5E10. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23800. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0DR148195. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGS1H34. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23801. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0CR102354. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: DUS1F93. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23811. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 
1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXH68X0CC108235. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EVG9J70. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23812. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGSU19F0BB238943. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EQV6E59. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23813. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRZ08908G194550. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DXX6A76. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23814. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD11812EE1274501. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMH9H39. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23816. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LXL FLEX 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE57608Z211400. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DWC5H98. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23819. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD195152C0141294. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: HJD7B65. DATA: 18/05/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23824. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC EX CVT 2.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFC2650LZ105053. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: BDP7F56. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 106595. LOTE: 23825. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT DX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 93HGE6730BZ122813. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EUL1D41. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. 
LOTE: 23768. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ELX FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD17140LA5511675. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: ENB6C18. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
2144. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500MR016885. 
ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: GBF9A48. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 2146. LOC.: Suzano/SP. 
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA FAZER YS250 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6KG0460C0057232. ANO FAB/
MODELO: 2011/2012. PLACA: LQC8B96. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11396. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE ECONOMY 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BD17106LA5392964. ANO FAB/MODELO: 
2009/2010. PLACA: EAW9C83. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11418. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ CLA250 4M (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: WDDSJ4GW6FN115727. ANO FAB/MODELO: 
2014/2015. PLACA: FCM7A44. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11422. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 95PJN81BPCB024473. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: EZB4F04. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23652. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: AUDI A3 LM 180CV 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: WAUACJ8V5E1029445. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. 
PLACA: PUA3C17. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23690. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: JAC J3 TURIN 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: LJ12FKR14C4274146. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FAO6D38. 
DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23703. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT 
SANDERO STEP 16 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y5SRD6GFJ514482. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FNT3G68. DATA: 
18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23730. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 207SW 
XS A 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9362PN6A39B006919. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EAK9C07. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23763. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05Z594117528. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EIZ4I61. DATA: 18/05/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23767. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD19713HJ3345600. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: LTE2D01. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 106595. LOTE: 23774. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FUSION AWD GTDI 2.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 3FA6P0D95ER302167. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: KRW3D78. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 106595. LOTE: 23795. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9BD195152B0093185. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: LLJ4A67. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. 
LOTE: 23826. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4MT LT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGKS48V0KG160390. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: FNY7B08. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23757. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
93HFA66309Z107986. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EEV7E97. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23803. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD197132D3058967. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: EZN6A29. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23805. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 208 ACTIVE AT 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8ADUWNFGYNG535412. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: GGH9F46. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
43317. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO SCANIA R 440 A6X2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BSR6X200H3906813. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: QIO2C35.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 10ª VARA CÍVEL DO FORO DE 
GUARULHOS / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel abaixo 
descrito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e IN-
TIMAÇÃO dos executados MOVIMENTO HABITACIONAL MORADA 
DO SOL (CNPJ: 03.561.228/0001-49), extraídos dos autos da AÇÃO 
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, promovida MARIA VERIDIANA OLIVEIRA DE FREITAS (CPF: 095.348.928-07). 
PROCESSO: 0010476-46.2019.8.26.0224.O DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA, 
Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro de Guarulhos / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos 
quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no 
artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 
2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do 
CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma ele-
trônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de 
venda e arrematação em 1ª Praça com início dia 10/06/2022 às 14:00 horas e com término 
no dia 13/06/2022 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início dia 13/06/2022 
às 14:01 horas e com término no dia 04/07/2022 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 
1ª Praça, será aceito lance conforme o art. 891, parágrafo único. Considera-se vil o preço infe-
rior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, 
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. BEM: MATRÍCULA 
161.748 2º CRI DE GUARULHOS FRAÇÃO IDEAL CORRESPONDENTE À 70.000 M² DA ÁREA 
REMANESCENTE NÃO EDIFICADA, QUE ASSIM SE DESCREVE - IMÓVEL: Terreno situado na 
Rua Dolomita e Estrada do Zircônio, no Bairro do Bananal, em Guarulhos-SP. Termo de Penhora: 
Fls 103.O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus de o interessado verificar suas condições, antes das datas designadas 
para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No primeiro 
pregão o valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial atualizada 
que corresponde a R$ 37.490.143,00 (março/2022). No segundo pregão, o valor mínimo para a 
venda do bem corresponderá a 50% do valor da avaliação judicial atualizada correspondente a R$ 
18.745.071,50 (março/2022). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará 
o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o 
valor da arrematação. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos 
seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a in-
timação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei,DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível 
do Foro de Guarulhos / SP. (EDITAL RESUMIDO – DESCRIÇÃO COMPLETA NA PLATAFORMA) 
WWW.FVLEILOES.COM.BR

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
EDITAL Nº 50/2022 - PROCESSO Nº 54/2022
Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de cabos fl exíveis. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. 
Este Pregão será realizado de forma ELETRÔ-
NICA, através do BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data de 20 de junho de 2022, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaiatu-
ba, 02 de junho de 2022. ENGº PEDRO CLAU-
DIO SALLA - Superintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 040/2022. Edital de 31/05/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para realização de mobilização comunitária e serviços de educação socioambiental no 
município de Jundiaí – IN 29. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 09:30 do dia 30/06/2022. 
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link 
Editais) gratuitamente. Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2022

Objeto: contratação de empresa para execução de extensão da iluminação da avenida Elias Be-
zerra Leite, com postes em concreto e luminárias em led, bem como a substituição das luminárias 
fluorescentes dos postes antigos por led - Recebimento de Envelopes até: 20 de Junho de 2022 às 
13h00Min.Setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP. O Edital, bem como mais informa-
ções poderão ser obtidas no site do Município de Estrela do Norte (www.estreladonorte.sp.gov.br) ou 
junto ao setor de licitações de segunda a sexta-feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00. Fone/
fax (0xx18) 3999-3920 ou pelo e-mail: licitacao@estreladonorte.sp.gov.br. 

Estrela do Norte, 02 de Junho de 2022. Dehon Aparecido Toso-Prefeito Municipal.

AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 – PROC. ADM. Nº 4300 – EDITAL Nº 23/2022

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras contratações de serviço de acolhimento de longa 
permanência para idosos.
A Prefeitura Municipal de Igaratá, através do seu Pregoeiro, torna público e para conhecimento dos in-
teressados em participar da licitação que tem como objeto o registro de preços para eventuais e futuras 
contratações de serviço de acolhimento de longa permanência para idosos, que foi alterada a data da 
disputa do certame, para o dia 07 de junho de 2022 às 10h00, no mesmo local indicado inicialmente. 
Fica esclarecido, desta feita, que houve alteração somente quanto à data e horário de disputa, a qual 
se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal na aba Licitações.
Maiores informações: 4658-1318, licitacaoigarata@gmail.com

Igaratá, 02 de junho de 2022.
ELVIS PRESLEY FERREIRA ALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso de Publicação - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 - 
Aviso de publicação – O Município de Hortolândia torna público 
que se encontra a disposição dos a Tomada de Preços nº 

10/2022 – Edital n.º 85/2022 – Processo Administrativo nº 924/2022 
– Objeto: “Contratação de empresa especializada em instalação de 
sistema de cabeamento estruturado categoria 6 e rede elétrica, com 
fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra 
necessária, materiais e mão de obra necessária, de acordo com as 
especificações constantes no memorial descritivo e seus anexos”. 
Período de publicidade do Edital: 03/06/2022 a 20/06/2022 - Data e 
horário da Sessão Pública: 20/06/2022 às 08h30 - Local: Rua José 
Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, 
Município de Hortolândia – São Paulo. O Edital e seus anexos poderá 
ser obtido no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.
sp.gov.br (Acesso rápido > Licitações – Fácil Hortolândia (Rolando a 
página para baixo > Lado Direito da página)) ou junto ao Departamento 
de Suprimentos, Setor de Cadastro da Prefeitura de Hortolândia, 
localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 09:00 às 17:00 
horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância 
equivalente ao custo por folha da Administração, nos termos do Decreto 
Municipal 4.992/2022. Hortolândia, 27 de maio de 2022. Ieda Manzano 
de Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 05-2022. 

EDITAL Nº 63-2022. PROCESSO Nº 623-2022. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico na Avenida 
José Alves Nunes, no município de Macatuba-SP, com fornecimento de material, mão de obra e 
equipamentos necessários. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 24/06/2022 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, 02 de junho de 2022. 
Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão 
Eletrônico PE DGA 419/2022, Processo 01-P-24249/2021, Oferta de Compra BEC/SP 
102201100592022OC00154, do tipo menor preço total, destinado à contratação de empresa especializada para 
locação de contentores de 1.000 litros para armazenamento de lixo com manutenção e higienização.. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 20/06/2022, às 9h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia 
e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). - O Edital na íntegra encontra-se disponível 
na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br
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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.

2ª VARA CÍVEL - FORO DE MARÍLIA 

8ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II SANTO AMARO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: NEUSA INOCÊNCIA 
LACERDA (CPF/MF Nº 535.617.758-53), ESPÓLIO DE PEDRO ANDREOTTI LACERDA (CPF/MF Nº 258.473.508-30) e seus herdeiros: HIANDRA INOCÊNCIA 
LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.548-66; RODRIGO INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.518-40), CAMILA INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 
293.987.858-70); bem como os executados NEUSA FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 535.618.058-68), ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM RAMOS DE 
CARVALHO (CPF/MF Nº 044.408.208-59) e seus herdeiros: ROSANE FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 033.623.528-39) e JANAÍNA FERNANDES DE 
CARVALHO (CPF/MF Nº 116.541.028-14); dos credores: BANCO BBM S/A (CNPJ/MF Nº 15.114.366/0001-69), JAIRO AMANCIO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 
157.985.088-03), OSVALDO OLIVEIRA DA SILVA (CPF/MF Nº 040.778.628–76), SERGIO LUIZ ANDRÉ (CPF/MF Nº 052.390.408-85), ROZEVANIO SALGADO 
QUEIROZ (CPF/MF Nº 293.102.868-14), CARLOS HENRIQUE DA SILVA (CPF/MF Nº 379.571.728-06); e do terceiro interessado: L'ARGENT COBRANÇA E 
ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA (CNPJ Nº 10.707.791/0001-48).
A MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Marilda Negrão, da 8ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam - se os autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada por ESPÓLIO DE 
LYDIA ALEOTTI (CPF/MF Nº 244.843.188-49) representado por seu inventariante CLAUDIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO (CPF/MF Nº 642.849.308-00), em 
face de NEUSA INOCÊNCIA LACERDA (CPF/MF Nº 535.617.758-53), NEUSA FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 535.618.058-68), HIANDRA INOCÊNCIA 
LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.548-66; RODRIGO INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 181.311.518-40), CAMILA INOCENCIA LACERDA (CPF/MF Nº 
293.987.858-70), ROSANE FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 033.623.528-39), JANAÍNA FERNANDES DE CARVALHO (CPF/MF Nº 116.541.028-14), 
ESPÓLIO DE JOSÉ JOAQUIM RAMOS DE CARVALHO (CPF/MF Nº 044.408.208-59) e ESPÓLIO DE PEDRO ANDREOTTI LACERDA (CPF/MF Nº 258.473.508-
30), nos autos do Processo nº 1004987-03.2016.8.26.0002, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da 
Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Barão de Jaceguai, 1154 - Apartamento 114, Campo Belo - São Paulo, SP - CEP 04606-003 - Descrição do Imóvel: O apartamento nº 114, 
localizado no 11º andar do Edificio Karina, situado à Rua Barão de Jaceguai nº 1.154, esquina com a rua João de Souza Dias, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área privativa de 74,61 metros 
quadrados, correspondendo 65,81 metros quadrados ao apartamento, e 8,80 metros quadrados a vaga destinada à guarda de 01 carro de passeio na garagem coletiva, localizada no 1º subsolo 
do Edifício de nº 83, sujeita a manobrista, área comum de 40,911 metros quadrados, totalizando a área de 115,521 metros quadrados.

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipaln°              086.106.0320-2
   Matrícula Imobiliária n°             120.709   15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
   Registro   Data  Ato             Processo/Origem           Beneficiário / Observações
   Av.10  01/12/2016  Penhora              Proc. nº 0167856-68.2009.8.26.0100         Banco BBM S/A
   Av.11  20/03/2019  Indisponibilidade            Proc. nº 1001705-92.2015.5.02.0718         Jairo Amancio dos Santos
   Av.12  06/04/2020  Indisponibilidade            Proc. nº 1000453-17.2016.5.02.0719            Osvaldo Oliveira da Silva
   Av.13  03/06/2020  Penhora              Proc. nº 1001233-65.2017.5.02.0704         Sergio Luiz André
   Av.14  06/01/2021  Indisponibilidade            Proc. nº 0000361-26.2013.5.02.0084            Rozevanio Salgado Queiroz
   Av.15  28/06/2021  Indisponibilidade            Proc. nº 0166900-59.2009.5.02.0039           Carlos Henrique Da Silva
   Av.16  11/10/2021  Penhora Exequenda        Proc. nº 1004987-03.2016.8.26.0002        Lydia Aleotti
OBS 01: O imóvel é composto por sala de estar, sala de jantar, terraço, 03 dormitórios (2 suítes), copa/cozinha, banheiro, área de serviço, despensa e garagem. Já o Condomínio é servido por 02 elevadores, 
subsolo, quadra poliesportiva, churrasqueira, sauna, sala de ginástica, piscina, playground, salão de festas e salão de jogos (Fls. 956/1081).
OBS 02: Foi reconhecida a fraude à execução quanto ao imóvel alienado para a empresa L'Argent (R. 08) nos autos do processo nº 0167856-68.2009.8.26.0100 em trâmite perante a 19ª Vara Cível - 
Foro Central Cível, conforme (fls. 538/539). 
Valor de Avaliação do imóvel:  R$ 580.000,00 (Jan/2017 – fls. 956/1081 e homologação às fls. 1104/1105). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 768.530,44 (Abr/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 12.392,04 (Abr/22) - R$ 11.022,04 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa e R$ 1.370,00 referente ao débito de IPTU não inscrito na Dívida Ativa (2022). Os 
débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débitos Condominiais: R$ 12.665,76 (Maio/2022).
Débito Exequendo: R$ 951.250,33 (Fev/2022). 
02 - A 1ª praça terá início em 20 de junho de 2022, às 15 horas, e se encerrará no dia 23 de junho de 2022, às 15 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 
dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 23 de junho de 2022, às 15 horas, e se encerrará em 13 de julho de 2022, 
às 15 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de www.alfaleiloes.com
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). http://www.alfaleiloes.com 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão 
preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do 
leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino 
Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo 
único do Decreto nº 21.981/32). 
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar 
fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do 
leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, inclusive débitos condominiais pretéritos à arrematação, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários 
conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - 
CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo contato@alfaleiloes.com
sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06 951.250,33 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi.

DRA. ADRIANA MARILDA NEGRÃO 
JUÍZA DE DIREITO 

ERRATA: DATA: 31/03/2022. A PARTIR DAS: 16:00h. Leilão: 104043. LOTE: 1. LOC.: Salvador/BA. DADOS DO LOTE: CHEVROLET MONTANA LS 
1.4. CHASSI: 9BGCA80X0EB190326. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: OUR7232.

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: Sr. 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.

ERRATAS: DATA: 08/04/2022. A PARTIR DAS: 14:00h. Leilão: 105254. LOTE: 7315. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: FIAT ARGO DRIVE 1.3 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA. CHASSI: 9BD358A4HNYL63958. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: GHE3F26. DATA: 20/05/2020. A PARTIR 
DAS: 14:00h. Leilão: 86990. LOTE: 18081. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: JAGUAR XFR 5.0 V8 SC 5.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
SAJAA08Y8FMU68654. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: KXD9J85. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11420. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SUBARU IMPREZA 2.0L (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
JF1GE7LS59G005989. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EBV2G09. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11423. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FIESTA SD TIA 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
3FADP4YJ8FM109061. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: KWR6F29. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11428. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: SSANGYONG KORANDO C AT 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
KPTA0B1SSCP027732. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FBX9E84. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
11429. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 
95PJN81BPDB043267. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FBU3J49. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23640. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO WK ADVEN FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD373175E5036874. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: EGO0F03. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23642. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO WAY 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD195A6MF0688780. 
ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: FPW6J85. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23711. LOC.: Suzano/SP. 
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD15802AC6696467. ANO FAB/
MODELO: 2012/2012. PLACA: FAG2D87. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23783. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0CB104970. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: EKS4F42. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23808. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD19515ZG0742728. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. 
PLACA: PXE6A62. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23785. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: CHEVROLET SPIN AT ACT7 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGJK7520KB170712. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: 
QPS4D78. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23789. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
HYUNDAI HB20S 1.0M COMF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG41CAKP904195. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: 
KZA7D36. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23778. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET MONTANA CONQUEST 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXL80005C216694. ANO FAB/MODELO: 2005/2005. PLACA: 
DRC6E36. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23792. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: 
CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0BB264377. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: 
ERV1H60. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 2147. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JTZ 
LINDY 125 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 99KTCJ7ZJNM401584. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: RKA4H88. DATA: 
18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 2149. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TRIUMPH BONNEVILLE 
T100 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 97N910K17FM684127. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA: PWO6A27. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11425. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93HGE57408Z218772. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EEN9I44. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23732. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.6 PLUS 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWKB05Z964103970. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: DNQ9J22. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23759. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA SPORT 
1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCS80X0EB155490. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMD0B73. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23772. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO TL 
MBVS 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWKB45U6JP081204. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: GBU8F09. DATA: 
18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23775. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 
LT 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRP48F0DG218586. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: KPL4B44. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23786. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX GII 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAB45Z0E4098563. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FJZ5I42. DATA: 18/05/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23787. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CE CROSS 
1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWLB45U3EP055377. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLL5E10. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23800. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0DR148195. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGS1H34. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23801. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0CR102354. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: DUS1F93. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23811. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CORSA HATCH MAXX 
1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGXH68X0CC108235. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EVG9J70. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23812. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGSU19F0BB238943. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: EQV6E59. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23813. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRZ08908G194550. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: DXX6A76. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23814. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PUNTO ESSENCE 1.6 1.6 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD11812EE1274501. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FMH9H39. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23816. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LXL FLEX 1.4 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE57608Z211400. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: DWC5H98. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23819. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD195152C0141294. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: HJD7B65. DATA: 18/05/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23824. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC EX CVT 2.0 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFC2650LZ105053. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: BDP7F56. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 106595. LOTE: 23825. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT DX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 93HGE6730BZ122813. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EUL1D41. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. 
LOTE: 23768. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO ELX FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD17140LA5511675. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: ENB6C18. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
2144. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500MR016885. 
ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: GBF9A48. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 2146. LOC.: Suzano/SP. 
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA FAZER YS250 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6KG0460C0057232. ANO FAB/
MODELO: 2011/2012. PLACA: LQC8B96. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11396. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO 
LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE ECONOMY 1.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BD17106LA5392964. ANO FAB/MODELO: 
2009/2010. PLACA: EAW9C83. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11418. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ CLA250 4M (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: WDDSJ4GW6FN115727. ANO FAB/MODELO: 
2014/2015. PLACA: FCM7A44. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 11422. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLSB 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 95PJN81BPCB024473. ANO FAB/MODELO: 
2011/2012. PLACA: EZB4F04. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23652. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: 
MARCA E MODELO: AUDI A3 LM 180CV 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: WAUACJ8V5E1029445. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. 
PLACA: PUA3C17. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23690. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E 
MODELO: JAC J3 TURIN 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: LJ12FKR14C4274146. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FAO6D38. 
DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23703. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: RENAULT 
SANDERO STEP 16 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y5SRD6GFJ514482. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FNT3G68. DATA: 
18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23730. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 207SW 
XS A 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9362PN6A39B006919. ANO FAB/MODELO: 2008/2009. PLACA: EAK9C07. DATA: 18/05/2022. 
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23763. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN FOX 1.0 
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05Z594117528. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EIZ4I61. DATA: 18/05/2022. A PARTIR 
DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 23767. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 (SINISTRADO 
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD19713HJ3345600. ANO FAB/MODELO: 2017/2018. PLACA: LTE2D01. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 106595. LOTE: 23774. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD FUSION AWD GTDI 2.0 (SINISTRADO MÉDIA 
MONTA). CHASSI: 3FA6P0D95ER302167. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: KRW3D78. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. 
Leilão: 106595. LOTE: 23795. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT UNO VIVACE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). 
CHASSI: 9BD195152B0093185. ANO FAB/MODELO: 2010/2011. PLACA: LLJ4A67. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. 
LOTE: 23826. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET ONIX 1.4MT LT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BGKS48V0KG160390. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: FNY7B08. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23757. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
93HFA66309Z107986. ANO FAB/MODELO: 2009/2009. PLACA: EEV7E97. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23803. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA ATTRACTIV 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BD197132D3058967. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: EZN6A29. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
23805. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 208 ACTIVE AT 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
8ADUWNFGYNG535412. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: GGH9F46. DATA: 18/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106595. LOTE: 
43317. LOC.: Suzano/SP.DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO MECÂNICO SCANIA R 440 A6X2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 
9BSR6X200H3906813. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: QIO2C35.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini,  105,  Edifício Berrini One,  4º andar,  São Paulo/SP,  CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA - 10ª VARA CÍVEL DO FORO DE 
GUARULHOS / SP - Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel abaixo 
descrito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e IN-
TIMAÇÃO dos executados MOVIMENTO HABITACIONAL MORADA 
DO SOL (CNPJ: 03.561.228/0001-49), extraídos dos autos da AÇÃO 
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, promovida MARIA VERIDIANA OLIVEIRA DE FREITAS (CPF: 095.348.928-07). 
PROCESSO: 0010476-46.2019.8.26.0224.O DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA, 
Juiz de Direito da 10ª Vara Cível do Foro de Guarulhos / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos 
quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no 
artigo 882 e parágrafos, e art. 884, I e II, ambos do CPC, regulamentado pelos Provimentos CSM 
2306/2015, 2427/2017 e 2614/2021 do TJSP, Provimento CG 19/2021, Resolução 233/2016 do 
CNJ e Art. 250 e seguintes das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, 
através da leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES - JUCESP nº 948 utilizando a plataforma ele-
trônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de 
venda e arrematação em 1ª Praça com início dia 10/06/2022 às 14:00 horas e com término 
no dia 13/06/2022 às 14:00 horas, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início dia 13/06/2022 
às 14:01 horas e com término no dia 04/07/2022 às 14:00 horas, caso não haja licitantes na 
1ª Praça, será aceito lance conforme o art. 891, parágrafo único. Considera-se vil o preço infe-
rior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, 
considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. BEM: MATRÍCULA 
161.748 2º CRI DE GUARULHOS FRAÇÃO IDEAL CORRESPONDENTE À 70.000 M² DA ÁREA 
REMANESCENTE NÃO EDIFICADA, QUE ASSIM SE DESCREVE - IMÓVEL: Terreno situado na 
Rua Dolomita e Estrada do Zircônio, no Bairro do Bananal, em Guarulhos-SP. Termo de Penhora: 
Fls 103.O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus de o interessado verificar suas condições, antes das datas designadas 
para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No primeiro 
pregão o valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial atualizada 
que corresponde a R$ 37.490.143,00 (março/2022). No segundo pregão, o valor mínimo para a 
venda do bem corresponderá a 50% do valor da avaliação judicial atualizada correspondente a R$ 
18.745.071,50 (março/2022). PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará 
o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o 
valor da arrematação. Ficam os EXECUTADOS e demais interessados, INTIMADOS das desig-
nações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos 
seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a in-
timação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei,DR. LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA, Juiz de Direito da 10ª Vara Cível 
do Foro de Guarulhos / SP. (EDITAL RESUMIDO – DESCRIÇÃO COMPLETA NA PLATAFORMA) 
WWW.FVLEILOES.COM.BR

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022
EDITAL Nº 50/2022 - PROCESSO Nº 54/2022
Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de cabos fl exíveis. O Edital está dis-
ponível gratuitamente através dos sites: www.
bbmnetlicitacoes.com.br e www.saae.sp.gov.br. 
Este Pregão será realizado de forma ELETRÔ-
NICA, através do BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data de 20 de junho de 2022, 
às 09h00. Maiores informações, na Gerência 
de Compras, Licitações e Contratos do SAAE, 
através do telefone: (19) 3834-9435. Indaiatu-
ba, 02 de junho de 2022. ENGº PEDRO CLAU-
DIO SALLA - Superintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO N

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 040/2022. Edital de 31/05/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para realização de mobilização comunitária e serviços de educação socioambiental no 
município de Jundiaí – IN 29. TIPO: Menor Preço Global. ABERTURA: às 09:30 do dia 30/06/2022. 
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link 
Editais) gratuitamente. Claudia Santos Fagundes – Diretora Administrativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO NORTE - SP
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2022

Objeto: contratação de empresa para execução de extensão da iluminação da avenida Elias Be-
zerra Leite, com postes em concreto e luminárias em led, bem como a substituição das luminárias 
fluorescentes dos postes antigos por led - Recebimento de Envelopes até: 20 de Junho de 2022 às 
13h00Min.Setor de Licitações da Prefeitura de Estrela do Norte/SP. O Edital, bem como mais informa-
ções poderão ser obtidas no site do Município de Estrela do Norte (www.estreladonorte.sp.gov.br) ou 
junto ao setor de licitações de segunda a sexta-feira das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00. Fone/
fax (0xx18) 3999-3920 ou pelo e-mail: licitacao@estreladonorte.sp.gov.br. 

Estrela do Norte, 02 de Junho de 2022. Dehon Aparecido Toso-Prefeito Municipal.

AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 – PROC. ADM. Nº 4300 – EDITAL Nº 23/2022

Objeto: Registro de preços para eventuais e futuras contratações de serviço de acolhimento de longa 
permanência para idosos.
A Prefeitura Municipal de Igaratá, através do seu Pregoeiro, torna público e para conhecimento dos in-
teressados em participar da licitação que tem como objeto o registro de preços para eventuais e futuras 
contratações de serviço de acolhimento de longa permanência para idosos, que foi alterada a data da 
disputa do certame, para o dia 07 de junho de 2022 às 10h00, no mesmo local indicado inicialmente. 
Fica esclarecido, desta feita, que houve alteração somente quanto à data e horário de disputa, a qual 
se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal na aba Licitações.
Maiores informações: 4658-1318, licitacaoigarata@gmail.com

Igaratá, 02 de junho de 2022.
ELVIS PRESLEY FERREIRA ALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
Aviso de Publicação - TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022 - 
Aviso de publicação – O Município de Hortolândia torna público 
que se encontra a disposição dos a Tomada de Preços nº 

10/2022 – Edital n.º 85/2022 – Processo Administrativo nº 924/2022 
– Objeto: “Contratação de empresa especializada em instalação de 
sistema de cabeamento estruturado categoria 6 e rede elétrica, com 
fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra 
necessária, materiais e mão de obra necessária, de acordo com as 
especificações constantes no memorial descritivo e seus anexos”. 
Período de publicidade do Edital: 03/06/2022 a 20/06/2022 - Data e 
horário da Sessão Pública: 20/06/2022 às 08h30 - Local: Rua José 
Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro Remanso Campineiro, 
Município de Hortolândia – São Paulo. O Edital e seus anexos poderá 
ser obtido no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.
sp.gov.br (Acesso rápido > Licitações – Fácil Hortolândia (Rolando a 
página para baixo > Lado Direito da página)) ou junto ao Departamento 
de Suprimentos, Setor de Cadastro da Prefeitura de Hortolândia, 
localizado na Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585, bairro 
Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP, 09:00 às 17:00 
horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância 
equivalente ao custo por folha da Administração, nos termos do Decreto 
Municipal 4.992/2022. Hortolândia, 27 de maio de 2022. Ieda Manzano 
de Oliveira/Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 05-2022. 

EDITAL Nº 63-2022. PROCESSO Nº 623-2022. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico na Avenida 
José Alves Nunes, no município de Macatuba-SP, com fornecimento de material, mão de obra e 
equipamentos necessários. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 24/06/2022 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, 02 de junho de 2022. 
Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMNISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SUPRIMENTOS
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto na UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) o Pregão 
Eletrônico PE DGA 419/2022, Processo 01-P-24249/2021, Oferta de Compra BEC/SP 
102201100592022OC00154, do tipo menor preço total, destinado à contratação de empresa especializada para 
locação de contentores de 1.000 litros para armazenamento de lixo com manutenção e higienização.. O prazo de 
entrega das propostas eletrônicas será até o dia 20/06/2022, às 9h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia 
e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). - O Edital na íntegra encontra-se disponível 
na página virtual da BEC/SP e no 
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

Anuncie: 
11. 3729-6600 
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O 
VAR, nos jogos de 
futebol, especial-
mente aqui no Bra-
sil, está entre os 
temas mais discu-

tidos. Tem quem o conside-
re um avanço ou instrumen-
to ideal para fazer justiça nos 
próprios resultados, como 
existem também aqueles que 
entendem como completa-
mente descabidas a grande 
maioria de suas intromis-
sões. Entre votos contrários 
e a favor, há uma discussão 
que está bem longe do fim. 
Porém, desde sempre todos 
estão de acordo que qualquer 
interferência externa nas de-
cisões do árbitro em cam-
po ou do próprio VAR con-
tinuam terminantemente 
proibidas. Mas, então, como 
admitir, entre os tantos mo-
nitores da sala de vídeo, um 
deles sintonizado no ao vivo 
da TV que faz a transmissão? 

Ligado na Globo na sala do VAR Mais ainda se considerarmos 
que essa TV, a Globo, tem a 
“Central do Apito”, onde os 
ex-árbitros contratados ma-
nifestam-se imediatamente 
sobre qualquer lance duvido-
so. Ninguém aqui vai cometer 
a leviandade de dizer que já 
aconteceu ou um dia poderá 
acontecer algum intrometi-
mento, mas, por via das dú-
vidas e diminuir pelo menos 
um pouco o tom das discus-
sões, não é melhor evitar?

TV Tudo
Presta atenção. Nesses dois 
últimos dias, a Endemol pe-
gou todas as coisinhas dela e 
deixou as instalações da Rede 
TV!. No contrato de dois me-
ses, abril e maio, foram grava-
das as novas temporadas do 
“Casamento às Cegas”, da Net-
flix, e o “Canta Comigo”, adul-
to e teen, da Record.

Porém... A informação é que, 
entre Endemol e Rede TV!, 
já existem negociações bem 
avançadas para novo período 

de locação. Um terceiro con-
trato. E com chances de ba-
ter martelo nesses próximos 
dias.

Humor. “Vai Que Cola”, a 9ª 
temporada, estreia dia 10 de 
julho na Globo, um domingo, 
depois do “Fantástico”. A pen-
são da Jô passa a se chamar 
“Pensão do Valdo”, em ho-
menagem a Valdomiro (Pau-
lo Gustavo). Além de Nanny 
People, Jennifer Nascimento 
e Nando Rodrigues, o elenco 
conta com as participações de 
Gil do Vigor, Cissa Guimarães, 
Luis Roberto, Raphael Vianna, 
Jojo Todynho, Dudu Azeve-
do, Danielle Winits e Kaysar 
Dadour.

Esforço conjunto. Na Band, 
em todos os seus setores, 
mais que a expectativa, há a 
torcida para que José Luiz Da-
tena desista da sua pré-candi-
datura ao Senado. Apesar de 
bem colocado nas pesquisas, 
há o entendimento de que 
não será o melhor para ele.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Sua sexta promete ser 
tranquila e favorá-

vel, sobretudo em casa. Tudo 
indica que seu signo estará mais 
sensível e dedicado à família, o 
que tende a fortalecer a união e 
trazer boas recordações.

TOURO. 
Sextou com ótimas 
vibes, Touro. Os astros 
mandam avisar que 

seu signo tende a se mostrar 
mais tolerante, emotivo e aberto 
ao diálogo. Tudo indica que você 
vai fazer ótimos contatos.

GÊMEOS. 
Se está na pista, seu 
jeito mais falante e 
agitado pode chamar 

a atenção. Com o mozão, não 
devem faltar ideias pra detonar 
a rotina e animar as coisas. Há 
sinal de diversão e prazer.

CÂNCER. 
Bora que sua sexta 
promete ser maravilin-
da, Câncer! Os astros 

acendem o seu lado criativo, 
refi nado e intuitivo, o que deve te 
ajudar a ter ideias inspiradoras e 
fazer ótimas escolhas.

LEÃO. 
Leodivas e leodivos, 
há sinal de transfor-

mações poderosíssimas logo no 
início do dia. Além de se mostrar 
mais sensível com as pessoas, 
seu sexto sentido em alta pode 
te trazer recados.

VIRGEM. 
Sextou com os astros 
levantando a sua bola, 
Virgem, meu consa-

grado. Esbanjando inspiração, 
empenho e cuidado, deve ter 
sucesso ao correr atrás dos seus 
sonhos e metas.

LIBRA. 
A vibe tá tão boa que 
há sinal de mudanças 
top! Boas chances de 

subir de cargo, receber uma he-
rança ou ter ótimos ganhos nos 
negócios. O celular dos solteires 
deve bombar de mensagens.

ESCORPIÃO. 
Se depender do céu, 
você vai sextar nadan-
do na sorte. Com sua 

imaginação criativa, sensibilida-
de e inspiração nas alturas, tudo 
indica que terá facilidade pra 
aprender e abrir seus horizontes. 

SAGITÁRIO. 
Meninos e meninas de 
Sagitário, há sinal de 

transformações que prometem 
ser um sucesso. Saúde fi rme e 
forte. Nos estudos, sobretudo de 
faculdade, tudo indica que irá 
brilhar e ganhar elogios.

CAPRICÓRNIO. 
Sextou com chuva de 
bênçãos, caprica! Mais 
receptivo e sensível, 

seu signo deve fazer excelentes 
contatos, sobretudo com quem 
tem interesses parecidos. Há 
sinal de alianças vantajosas.

AQUÁRIO. 
Se depender dos 
astros, os humilhados 
serão exaltados! Além 

de contar com facilidade pra 
lidar com as fi nanças, você deve 
ganhar um bom dinheiro no ser-
viço. Criatividade em destaque.

PEIXES. 
Tudo indica que irá 
sextar com a sorte do 
seu lado, piscianos! 

Os planetas destacam seu 
lado inspirado, aí pode usar a 
sua imaginação para idealizar 
planos, projetos e sonhos.

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

CRUZADAS
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Curtas

Montenegro. Foi Fer-
nanda Montenegro, 
92, chegar à Livraria 
da Travessa, no bairro 
do Leblon, no Rio, para 
um bolinho de gente 
se formar à sua volta. O 
carioca estava com sau-
dades de ver Fernan-
da nas ruas da cidade. 
A atriz, anda reclusa 
desde meados de maio, 
quando escorregou em 
casa e machucou-se se-
riamente. “Quebrei três 
costelas neste tombo 
terrível”, conta à Folha 
de S.Paulo. “Está doen-
do muito”, descreve.

Bienal. A Bienal do Li-
vro de São Paulo volta 
em julho, após quatro 
anos e um cancelamen-
to em 2020, buscando 
servir de vitrine para 
um mercado que ten-
ta retomar as vendas 
presenciais e apostan-
do numa caravana de 
autores portugueses de 
peso. A Câmara Brasilei-
ra do Livro, que organi-
za o evento, espera re-
ceber 600 mil pessoas. 

Jubileu de Platina. O 
Reino Unido iniciou 
nesta quinta-feira (2) 
as celebrações do jubi-
leu de platina da rainha 
Elizabeth 2ª, cerimônia 
que marca os 70 anos 
de reinado da monarca 
britânica. Na manhã de 
ontem, Elizabeth apa-
receu na varanda do 
Palácio de Buckingham 
para acompanhar a pa-
rada militar.

“Só de ser 
indicada, já estou 
muito feliz.”
Celebrou Ludmilla ao 
ser indicada a “Melhor 
artista internacional” 
no BET Awards 2022.

A
pós seis meses de 
trabalho, a está-
tua de Anitta no 
museu de Ma-
dame Tussauds, 

em Nova York, finalmente fi-
cou pronta. A cantora se dis-
se muita orgulhosa por fazer 
parte do acervo norte-ameri-
cano que conta com home-
nagens a outras figuras im-
portantes do munso pop do 
planeta “A princípio eu não 
consegui acreditar que havia 
sido convidada para ter uma 
figura de cera minha, ao lado 
de algumas das maiores es-
trelas do mundo. O time do 
museu colocou muito traba-
lho e dedicação nessa estátua, 
então estou morrendo de or-
gulho e muito animada para 
que o mundo a veja”, come-
morou Anitta.

ANITTA NO MUSEU 
Enfim, estátua pronta
Homenagem 
à cantora pop 
brasileira ficou 
pronta no museu de 
Madame Tussauds, 
em Nova York

Joelma
A cantora Joelma, 47, preocu-
pou fãs ao aparecer em um 
show na cidade do Pará com 
o rosto inchado. As imagens 
rapidamente viralizaram e 
houve quem pensasse que 
ela havia feito procedimento 
estético. Porém, na realidade 
a própria artista explica que 
são sequelas da Covid. A artis-
ta já foi contaminada quatro 
vezes pela doença.

Seu Jorge
O cantor Seu Jorge, 51, resol-
veu fazer uma transforma-
ção num Fusca 1979 que ele 
tem. Originalmente da cor 
verde e cheio de questões a 
resolver, o artista decidiu re-
correr a uma oficina especia-
lizada para que o carro fosse 
restaurado e ganhasse a cor 
de sua pele. O próprio artis-
ta batizou o trabalho como 
“Black Service”. 

Jada Smith fala sobre Oscar
A atriz Jada Pinkett Smith, 50, falou pela primeira vez sobre o tapa que o marido, Will Smith, 
53, deu no comediante Chris Rock, 57, após piada dele com a alopecia da esposa no Oscar. 
Durante a abertura do programa Red Table Talk, disse que espera por uma reconciliação en-
tre ambos. “Minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capa-
zes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar. No estado do 
mundo hoje, precisamos de ambos”, comentou.
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Montenegro. Foi Fer-
nanda Montenegro, 
92, chegar à Livraria 
da Travessa, no bairro 
do Leblon, no Rio, para 
um bolinho de gente 
se formar à sua volta. O 
carioca estava com sau-
dades de ver Fernan-
da nas ruas da cidade. 
A atriz, anda reclusa 
desde meados de maio, 
quando escorregou em 
casa e machucou-se se-
riamente. “Quebrei três 
costelas neste tombo 
terrível”, conta à Folha 
de S.Paulo. “Está doen-
do muito”, descreve.

Bienal. A Bienal do Li-
vro de São Paulo volta 
em julho, após quatro 
anos e um cancelamen-
to em 2020, buscando 
servir de vitrine para 
um mercado que ten-
ta retomar as vendas 
presenciais e apostan-
do numa caravana de 
autores portugueses de 
peso. A Câmara Brasilei-
ra do Livro, que organi-
za o evento, espera re-
ceber 600 mil pessoas. 

Jubileu de Platina. O 
Reino Unido iniciou 
nesta quinta-feira (2) 
as celebrações do jubi-
leu de platina da rainha 
Elizabeth 2ª, cerimônia 
que marca os 70 anos 
de reinado da monarca 
britânica. Na manhã de 
ontem, Elizabeth apa-
receu na varanda do 
Palácio de Buckingham 
para acompanhar a pa-
rada militar.

“Só de ser 
indicada, já estou 
muito feliz.”
Celebrou Ludmilla ao 
ser indicada a “Melhor 
artista internacional” 
no BET Awards 2022.

A
pós seis meses de 
trabalho, a está-
tua de Anitta no 
museu de Ma-
dame Tussauds, 

em Nova York, finalmente fi-
cou pronta. A cantora se dis-
se muita orgulhosa por fazer 
parte do acervo norte-ameri-
cano que conta com home-
nagens a outras figuras im-
portantes do munso pop do 
planeta “A princípio eu não 
consegui acreditar que havia 
sido convidada para ter uma 
figura de cera minha, ao lado 
de algumas das maiores es-
trelas do mundo. O time do 
museu colocou muito traba-
lho e dedicação nessa estátua, 
então estou morrendo de or-
gulho e muito animada para 
que o mundo a veja”, come-
morou Anitta.

ANITTA NO MUSEU 
Enfim, estátua pronta
Homenagem 
à cantora pop 
brasileira ficou 
pronta no museu de 
Madame Tussauds, 
em Nova York

Joelma
A cantora Joelma, 47, preocu-
pou fãs ao aparecer em um 
show na cidade do Pará com 
o rosto inchado. As imagens 
rapidamente viralizaram e 
houve quem pensasse que 
ela havia feito procedimento 
estético. Porém, na realidade 
a própria artista explica que 
são sequelas da Covid. A artis-
ta já foi contaminada quatro 
vezes pela doença.

Seu Jorge
O cantor Seu Jorge, 51, resol-
veu fazer uma transforma-
ção num Fusca 1979 que ele 
tem. Originalmente da cor 
verde e cheio de questões a 
resolver, o artista decidiu re-
correr a uma oficina especia-
lizada para que o carro fosse 
restaurado e ganhasse a cor 
de sua pele. O próprio artis-
ta batizou o trabalho como 
“Black Service”. 

Jada Smith fala sobre Oscar
A atriz Jada Pinkett Smith, 50, falou pela primeira vez sobre o tapa que o marido, Will Smith, 
53, deu no comediante Chris Rock, 57, após piada dele com a alopecia da esposa no Oscar. 
Durante a abertura do programa Red Table Talk, disse que espera por uma reconciliação en-
tre ambos. “Minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capa-
zes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar. No estado do 
mundo hoje, precisamos de ambos”, comentou.
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 A Desde ontem (2), os clien-
tes do Banco do Brasil poderão 
contratar operações de crédito 
pessoal pelo whatsapp. O ban-
co tornou-se o primeiro do país 
a usar o aplicativo de mensa-
gens para a contratação de em-
préstimos.

Todo o processo é feito por 
meio do whatsapp. Basta o 
cliente iniciar uma conversa 
com o número (61) 4004-0001 
para contratar a operação. 

O assistente de inteligência 
artificial permite a simulação 
das condições, como data de 
vencimento, juros e valor das 
parcelas, antes da contratação.

Clientes que já têm emprés-
timos pessoais com o banco 
também poderão usar o what-
sapp para acompanhar o ex-
trato das operações. Até o fim 
do ano, o BB pretende ampliar 
a oferta de crédito pelo aplicati-
vo, incluindo crédito consigna-
do, antecipação da restituição 

do Imposto de Renda, anteci-
pação do décimo terceiro e cré-
dito para veículos.

Nos últimos 90 dias, o BB 
fez mais de 23 milhões de aten-
dimentos em assistentes vir-
tuais. 

Segundo o banco, grande 
parte desse total estava rela-
cionada a dúvidas sobre ope-
rações de crédito. A solução 
tecnológica, informou a ins-
tituição financeira, foi desen-
volvida com base nos relatos 
dos clientes.

O BB foi o primeiro ban-
co no país a oferecer serviços 
por meio do whatsapp, inicial-
mente com consultas de saldo. 
Posteriormente, a ferramenta 
passou a fornecer extratos e fa-
turas do cartão de crédito. 

As operações por meio do 
aplicativo foram ampliadas 
para transferências, pagamen-
tos, Pix e renegociação de dívi-
das, entre outras. (AB)

BB oferece crédito 
pessoal pelo WhatsApp

 A O consumo das famílias, 
motor do PIB (Produto Inter-
no Bruto) brasileiro, teve alta 
de 0,7% no primeiro trimestre 
de 2022, frente aos três meses 
imediatamente anteriores, in-
formou nesta quinta-feira (2) 
o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

O consumo das famílias é 
o principal componente do 
PIB sob a ótica da demanda 
(ou seja, dos gastos com bens 
e serviços). Responde por cer-
ca de 60% do cálculo do indi-
cador no país.

O resultado do primeiro 
trimestre reflete um cenário 
de flexibilização de ativida-
des econômicas após o baque 
causado pela pandemia de Co-
vid-19.

A derrubada de restrições e 
o retorno de gastos com servi-
ços, que haviam sido represa-
dos pela crise sanitária, foram 
os principais fatores que leva-

ram nas últimas semanas eco-
nomistas a projetarem avanço 
do indicador.

“No consumo das famílias, 
a demanda está relacionada 
aos serviços que são princi-
palmente feitos de forma pre-
sencial, como as atividades li-
gadas a viagens”, diz Rebeca 
Palis, coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE.

Analistas, porém, avaliam 
que, passado o intervalo de 
volta das atividades econô-
micas, a reação do consumo 
pode esbarrar em uma série 
de ameaças nos próximos me-
ses. Um dos principais riscos 
é o efeito dos juros mais altos, 
além da inflação persistente.

O IBGE também informou 
nesta quinta que os investi-
mentos produtivos na econo-
mia brasileira, medidos pelo 
indicador de FBCF (Formação 
Bruta de Capital Fixo), caíram 
3,5%. (FP)

Consumo das 
famílias sobe 0,7%

SINDICAL

 A Está publicada no Diário 
Oficial da União desta quinta-
-feira (2) a lei que fixa o salário 
mínimo de R$ 1.212, neste ano. 
A norma, assinada pelo presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo, fixa o valor do piso na-
cional, que foi anunciado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, em 
31 de dezembro ano passado 
por meio de medida provisó-
ria (MP).

À época, a MP nº 1.091 ele-
vou o mínimo em 10,18% em 
relação aos R$ 1.100 pagos em 
2021, com reposição da infla-

ção do período.
Para as remunerações vin-

culadas ao salário mínimo, os 
valores de referência diário e 
por hora serão de R$ 40,40 e 
R$ 5,51, respectivamente. Se-
gundo o Ministério da Eco-
nomia, cada real a mais repre-
senta uma despesa de quase 
R$ 365 milhões aos cofres pú-
blicos.

O plenário do Senado 
aprovou a MP, na semana pas-
sada, e o texto seguiu para 
promulgação de Pacheco.  
(AB)

Promulgada a lei que 
fixa o valor do mínimo

 D À época, a MP nº 1.091 elevou o mínimo em 10,18% em relação 
aos R$ 1.100 pagos em 2021, com reposição da inflação do período

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

 D A SPE destaca 
ainda que a atividade 

econômica brasileira 
“mostrou-se positiva no 

primeiro trimestre de 
2022 em vários ramos, 

em especial na indústria e 
nos serviços, confirmando 

o reaquecimento da 
atividade e de melhora no 

ambiente de negócios”

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

A economia brasileira segue em pro-
cesso de recuperação, após retomada 
em 2021, mesmo com os impactos do 
conflito do Leste Europeu e os efeitos 
remanescentes da pandemia do novo 

coronavírus
A avaliação é da Secretaria de Política Econômi-

ca (SPE) do Ministério da Economia, que avaliou os 
resultados do Produto Interno Bruto (PIB), divul-
gados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

“Após a vigorosa retomada da atividade em 2021, 
quando a economia brasileira registrou alta de 4,6% 
no PIB e confirmou a recuperação econômica em 

“V”, o início de 2022 manteve o robusto cres-
cimento da atividade apesar 
do ambiente de incerteza ge-
rado pelos reflexos da guerra 
entre Rússia e Ucrânia”, diz a 
secretaria, na Nota Informati-
va - Consolidação da retoma-
da econômica, divulgada nesta 

quinta-feira (2).
A SPE destaca ainda que a atividade econômi-

ca brasileira “mostrou-se positiva no primeiro tri-
mestre de 2022 em vários ramos, em especial na 
indústria e nos serviços, confirmando o reaqueci-
mento da atividade e de melhora no ambiente de 
negócios”. 

“Esse movimento trouxe reflexos positivos na 
expectativa de empresários e consumidores para 
os trimestres seguintes”, acrescentou.

A secretaria diz ainda que o crescimento de lon-
go prazo da economia brasileira depende “funda-
mentalmente da consolidação fiscal” (redução da 
relação entre dívida e PIB) e de “importante agenda 
de reformas pró-mercado: abertura econômica, pri-
vatizações e concessões, melhora dos marcos legais 
e aumento da segurança jurídica, melhor ambien-
te de negócios e redução da burocracia, correção da 
má alocação de recursos e facilitação da realocação 
de capital e trabalho na economia”.

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos 
os bens e serviços produzidos no país. (AB)

‘Economia segue em 
recuperação com 
crescimento robusto’

A avaliação é 
da Secretaria 
de Política 
Econômica (SPE) 
do Ministério 
da Economia, 
que avaliou os 
resultados do 
Produto Interno 
Bruto (PIB)

Fique 
ligado  

 D O PIB busca medir a produção de bens e serviços no país. O 
avanço do indicador é chamado de crescimento econômico

AGÊNCIA BRASIL

PIB cresce 
1% no 
primeiro 
trimestre
IBGE. Ainda assim, o desempenho 
ficou um pouco abaixo das 
expectativas do mercado financeiro

Em um cenário de reabertura 
da economia, o PIB (Produto 
Interno Bruto) brasileiro cres-
ceu 1% no primeiro trimestre 
de 2022, frente aos três me-

ses imediatamente anteriores, apon-
tam dados divulgados nesta quinta-
-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).

O desempenho ficou um pouco 
abaixo das expectativas do mercado 
financeiro. Na mediana, analistas con-
sultados pela agência Bloomberg pro-
jetavam alta de 1,2%.

O PIB busca medir a produção de 
bens e serviços no país a cada trimestre. 
O avanço do indicador é usualmente 
chamado de crescimento econômico.

A alta de 1% é a terceira em sequên-
cia, depois de recuo no segundo tri-
mestre de 2021 (-0,2%).

Com o desempenho, o PIB ficou 1,6% 
acima do patamar do quarto trimestre 
de 2019, período pré-pandemia. Con-
tudo, segue 1,7% abaixo do ponto mais 
alto da atividade econômica do país, re-
gistrado no primeiro trimestre de 2014.

Em outras palavras, a economia re-
cuperou as perdas geradas pela Covid-19, 

mas ainda não superou os impactos da 
crise que ganhou forma entre 2014 e 
2016. O nível da atividade econômica 
é similar ao de meados de 2013 no país, 
indicou o IBGE.

O resultado divulgado nesta quinta 
veio em um contexto de derrubada de 
restrições a atividades após os estragos 
causados pela pandemia.

Parte do setor de serviços, o prin-
cipal do PIB, havia sido paralisada nas 
fases mais críticas da crise sanitária. 
Com o processo de reabertura da eco-
nomia, houve espaço para melhora ao 
longo dos últimos meses.

Segundo o IBGE, foi justamente o 
setor de serviços que puxou o PIB para 
cima no primeiro trimestre. A alta do 
segmento foi de 1% em relação ao final 
de 2021, um movimento que já era pre-
visto por analistas.

“Dentro dos serviços, o maior cres-
cimento foi de outros serviços, que ti-
veram alta de 2,2% no trimestre e com-
portam muitas atividades dos serviços 
prestados às famílias, como alojamento 
e alimentação”, disse a coordenadora de 
Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, 
em referência a negócios como hotéis, 

bares e restaurantes.
“Muitas dessas atividades são pre-

senciais e tiveram demanda reprimida 
durante a pandemia”, completou.

A indústria, por sua vez, registrou 
relativa estabilidade, com pequena va-
riação de 0,1%. Já a agropecuária re-
cuou 0,9%, prejudicada pela seca na 
região Sul.

“O cenário do primeiro trimestre 
é de uma economia saindo da pan-
demia. Os serviços tiveram uma re-
cuperação mais vigorosa”, avaliou o 
economista-chefe da consultoria MB 
Associados, Sergio Vale, antes da di-
vulgação dos resultados.

O economista Luca Mercadante, da 
Rio Bravo Investimentos, também já fa-
zia análise na mesma linha.

“O processo de retomada da econo-
mia tem gerado efeitos mais longos do 
que se esperava inicialmente. Esse é o 
ponto principal”, diz.

Às vésperas da corrida eleitoral, o 
governo federal apostou em medidas 
como o Auxílio Brasil, em uma tentati-
va de estimular o consumo em um pe-
ríodo de escalada da inflação, lembram 
analistas. (FP)
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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 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 DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PRO-
CESSO Nº. 1007284-29.2021.8.26.0609. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão
da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine
Romano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FELIPE
BALBINO BARBOZA, CPF 489.779.598-29, que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A,
relativa ao veículo marca Fiat, modelo Strada (C.
Estendida), cor branca, ano 2014, placa OXH-2414,
chassi 9BD578141E7821697, apreendido em 08/10/
2021, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito
nº 30410-304993405. 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 quinze dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, será
considerado revel; caso em que lhe 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 Taboão da Serra, aos 25
de maio de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. 
PROCESSO Nº 0009828-45.2022.8.26.0100  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SMARFA 
CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02827307000196, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Twin Investimentos e Serviços 
Ltda, CNPJ - 10469471000105. 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$ 255.487,46, 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 
( q u i n z e )  d i a s  ú t e i s  p a r a  q u e  o  e x e c u t a d o , 
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 16 de maio de 2022. Eu, Maria Madalena da 
Silva Antonio, Coordenador, conferi e assino, Eu, Viviane 
Thomaz de Sousa – Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000503-53.2019.8.26.0514.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do
Foro de Itupeva, Estado de São Paulo, Dr(a).
HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO
DE MORAES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) FABIO BARBOSA DA SILVA, CPF
036.960.519-50, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Itaú Unibanco S/A, para fins de cobrança da
quantia de R$ 57.054,57 (ago/21), referente ao
inadimplemento das parcelas da cédula de
crédito nº 30419-641476932. 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 3 dias, pague a quantia devida,
devidamente corrigida, bem como honorários
fixados em 10%, sob pena de prosseguimento
da execução, anotando-se que, efetuado o
pagamento no prazo, a verba honorária fica
reduzida pela metade, ou, querendo, ofereça
embargos no prazo de 15 dias, facultado ao
executado, nesse mesmo prazo, comprovado o
depósito de 30% do valor em execução mais
custas e honorários, requerer o pagamento do
saldo remanescente em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês. Os prazos aqui indicados fluirão após
o decurso do prazo do presente edital. Decorrido
o prazo sem pagamento ou oposição de
embargos, 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 Itupeva, aos 13 de maio de 2022.

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, 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] 

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

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

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

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1067708-80.2019.
valor total: R$ 28,00



             

                
 
               

       K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1065275-11.2016.
valor total: R$ 28,00


                 
           
              
              





              K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1062161-98.2015.
valor total: R$ 28,00



               

               
               
   
                
    K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001506-91.2022.
valor total:  R$ 42,00




 


                 



   
       K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024897-63.2019.
valor total:  R$ 42,00





                 


                
                  


                   
        K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1024083-59.2019.
valor total: R$ 28,00




             


 



                  K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004248-37.1995.
valor total:  R$ 42,00



 

             

               


                  


               K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1016737-60.2020.
valor total:  R$ 42,00







    
                     
               
                

    K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0008594-44.2022.
valor total: R$ 28,00




  
                  
              

  

 
    K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1021923-61.2015.
valor total: R$ 28,00



                 

                


 

  
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012708-36.2019.
valor total: R$ 28,00

 
 




                   

   
            K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1042003-96.2019.
valor total:  R$ 42,00



             







  



   
                  
        K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1049750-97.2019.
valor total: R$ 28,00


                  


                  

  


      K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003718-81.2019.
valor total: R$ 28,00





                  
                  


    K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003220-72.2014.
valor total: R$ 28,00



               

                  




      K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001595-97.2022.
valor total:  R$ 42,00




  
                  
                   


                   

  
 
           K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007605-31.2016.
valor total: R$ 28,00

 


              
              
                   
               
                

     K-03e04/06
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Tel / Fax: (11)3107-0933
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Autorização de Publicação

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002505-77.2022.
valor total: R$ 28,00







  

     K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025083-37.2019.
valor total:  R$ 42,00


  



                  

                  
               
               
  
 
 


           K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006493-62.2017.
valor total:  R$ 42,00




            

   
  
                    
                   

 

                  


      K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0102803-20.2007.
valor total: R$ 28,00



                

               




               K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000928-79.2022.
valor total: R$ 28,00


                  


                     
                
                
             

            K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031127-09.2018.
valor total:  R$ 42,00


   


  


                 
                
                 
  
 

    K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017017-31.2020.
valor total:  R$ 42,00


            


 


 



       K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001915-67.2022.
valor total:  R$ 42,00




              



                
 
    
               
               
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038317-83.2019.
valor total: R$ 28,00





                  

               


     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020651-35.2020.
valor total: R$ 28,00




             
                 

 
                   

  
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004621-68.2022.
valor total: R$ 28,00



  

                
  
                 
             
    K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003118-97.2019.
valor total: R$ 28,00






   
   

 

   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001130-18.2020.
valor total:  R$ 42,00


 



                

   


  
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007264-63.2019.
valor total: R$ 28,00


 
             
            



   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004448-57.2021.
valor total:  R$ 42,00





  
              
                    

                 




  K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005891-65.2017.
valor total: R$ 28,00

               
                 
             
              



     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007265-63.2020.
valor total: R$ 28,00

 


     

 



     K-03e04/06

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
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Tel / Fax: (11)3107-0933
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Autorização de Publicação

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002505-77.2022.
valor total: R$ 28,00







  

     K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025083-37.2019.
valor total:  R$ 42,00


  



                  

                  
               
               
  
 
 


           K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006493-62.2017.
valor total:  R$ 42,00




            

   
  
                    
                   

 

                  


      K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0102803-20.2007.
valor total: R$ 28,00



                

               




               K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000928-79.2022.
valor total: R$ 28,00


                  


                     
                
                
             

            K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031127-09.2018.
valor total:  R$ 42,00


   


  


                 
                
                 
  
 

    K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017017-31.2020.
valor total:  R$ 42,00


            


 


 



       K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001915-67.2022.
valor total:  R$ 42,00




              



                
 
    
               
               
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038317-83.2019.
valor total: R$ 28,00





                  

               


     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020651-35.2020.
valor total: R$ 28,00




             
                 

 
                   

  
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004621-68.2022.
valor total: R$ 28,00



  

                
  
                 
             
    K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003118-97.2019.
valor total: R$ 28,00






   
   

 

   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001130-18.2020.
valor total:  R$ 42,00


 



                

   


  
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007264-63.2019.
valor total: R$ 28,00


 
             
            



   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004448-57.2021.
valor total:  R$ 42,00





  
              
                    

                 




  K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005891-65.2017.
valor total: R$ 28,00

               
                 
             
              



     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007265-63.2020.
valor total: R$ 28,00

 


     

 



     K-03e04/06

1ª VARA CÍVEL - FORO DE PIRACICABA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: EDILSON ALVES DOS SANTOS 
(CPF/MF Nº 115.532.208-89), e seu cônjuge se casado for.
O MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Velho Neto, da 1ª Vara Cível do Foro de Piracicaba, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por 
este Juízo, processam- s e os autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Coisa Comum, ajuizada por ANDREIA LUCIANO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 217.951.658-47) em 
face de EDILSON ALVES DOS SANTOS (CPF/MF Nº 115.532.208-89), nos autos do Processo nº 1016328-66.2018.8.26.0451, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos 
dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo 
com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Isael Rodrigues, nº 99, Loteamento Chácaras de Recreio Paraíso, Caiubi, Santa Barbara D´Oeste/SP – CEP: 13459-104 - Descrição do Imóvel: Imóvel 
com área construída de 156,90m², situado em Santa Bárbara D'Oeste, com perímetro urbano no local denominado “Chácaras de Recreio Paraíso”, indicado pelo nº 3-C da quadra 04, medindo 20,00m de 
frente e nos fundos, onde confronta com o lote 2-C por 50,00m de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando lateralmente com os lotes 3-B e 3-D da mesma quadra, com área total de 1.000,00m². 

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°      15.07353.34.83.1132.00.000
   Matrícula Imobiliária n°      28.577   1º Cartório de Notas com Anexo do Cartório de Imóveis -
         Registro Geral de Santa Bárbara D´Oeste
OBS 01: O imóvel possui dois pavimentos, sendo que o pavimento interior é composto por sala de visitas, cozinha, sala de jantar, garagem, varanda frontal e lateral, banheiro social e 02 (dois) dormitórios. O 
pavimento superior é composto de 02 (dois) cômodos, ainda em construção. Na parte externa do imóvel há um quintal, uma piscina inacabada e um lago de alvenaria para criação de peixes (Laudo de 
Avaliação - Fls. 113/135).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 403.670,00 (Set/2020 – Laudo de Avaliação às fls. 113/135).
Valor de avaliação atualizado: R$ 484.329,38 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 27 de junho de 2022, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 30 de junho, às 17 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à 
avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de junho, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará em 
21 de julho de 2022, às 17 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. 
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora ( ), sendo necessário sinal www.alfaleiloes.com
não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas 
para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, 
parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São www.alfaleiloes.com
Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal  (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na 
aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de até https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência 
da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser 
paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 
30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 
21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude 
em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro 
oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo. 
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 
01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio contato@alfaleiloes.com
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. EDUARDO VELHO NETO
JUIZ DE DIREITO

OMEGA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 42.500.384/0001-51 - NIRE 35.300.571.851
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 14 horas do dia 23 de maio de 2022, por meio de conferência telefô-
nica, nos termos do artigo 33, § 1º do Estatuto Social da Omega Energia S.A. (“Companhia”). 2. CONVOCA-
ÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, o Estatuto Social, 
em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA. 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre 
Tadao Amoroso Suguita. 4. ORDEM DO DIA. Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para de-
liberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a emissão, pela Omega Desenvolvimento S.A., inscrita no CNPJ/
ME sob o número 42.385.499/0001-42, subsidiária da Companhia (“OD”), de sua 1ª (Primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejus-
sória, em duas séries, no valor de até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) (“Valor 
de Emissão”), nos termos da Instrução nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) e (“Instrução CVM 476”), as quais serão objeto de distribuição pública 
com esforços restritos (“1ª (Primeira) Emissão” e “Debêntures” e “Oferta Restrita”); (ii) prestação de 
garantias fidejussórias pela Companhia na forma de fiança em garantia ao cumprimento das obrigações assu-
midas pela OD, frente aos debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures no valor de emissão de até 
R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) nos termos previsto do Instrumento Particular 
de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, Em Duas Séries, Para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, da OD (“Escritura de Emissão”); (iii) alienação Fiduciária pela Companhia das ações de emissão 
da Omega Geração S.A. (“OG”) correspondentes a 200% (duzentos por cento) do Valor de Emissão, nos 
termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças (“Alienação 
Fiduciária de Ações OG”) em garantia ao fiel e pontual cumprimento das obrigações assumidas na Escritura 
de Emissão; (iv) autorizar a celebração pela Companhia de instrumento particular de contragarantia, no 
qual figurará como fiadora em montante correspondente ao total do valor segurado pela apólice de seguro-
-garantia emitida pelas seguradora Tokio Marine Seguradora S.A. (CNPJ/ME nº33.164.021/0001-00) em re-
lação a certos projetos de titularidade da Companhia, afiliadas da Companhia e/ou terceiros; (v) autorização 
para Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar 
as deliberações acima. 5. DELIBERAÇÕES. Após o exame e a discussão das matérias, os membros presen-
tes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue: 5.1. Autorizar a lavratura 
da presente ata em forma de sumário. 5.2. Aprovar nos termos do artigo 32, inciso XIX, de seu estatuto 
social, a realização da 1ª (Primeira) Emissão das Debêntures pela OD e a realização da Oferta Restrita no 
valor de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) nos termos previsto da Escritura de 
Emissão. 5.3. Aprovar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia na forma de fiança em garantia as 
obrigações assumidas pela OD frente aos debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures no valor de 
até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) nos termos previsto da Escritura de Emis-
são. 5.4. Aprovar a Alienação Fiduciária de Ações OG pela Companhia correspondentes a 200% (duzentos 
por cento) do Valor de Emissão, em garantia do fiel e pontual cumprimento das obrigações assumidas na 
Escritura de Emissão, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e 
Outras Avenças. 5.5. Autorizar, conforme material apresentado ao Conselho de Administração nesta data e 
arquivado na sede da Companhia, a celebração pela Companhia de instrumento particular de contragarantia, 
no qual figurará como fiadora em montante correspondente ao total do valor segurado pela apólice de seguro-
-garantia emitida pela seguradora Tokio Marine Seguradora S.A. em relação a certos projetos de titularidade 
da Companhia, afiliadas da Companhia e/ou terceiros. 5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas 
as providências necessárias e/ou convenientes para implementar a deliberação acima. 6. ENCERRAMENTO. 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente) e Alexandre 
Tadao Amoroso Suguita (Secretário). Conselheiros Presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio 
Augusto Torres de Bastos Filho, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Eduardo de Toledo, Gustavo 
Rocha Gattass, Rachel Ribeiro Horta, Roberto Castello Branco e Rogério Sekeff Zampronha. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de maio de 2022. Mesa: José Carlos 
Reis de Magalhães Neto - Presidente; Alexandre Tadao Amoroso Suguita - Secretário.
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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 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 DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PRO-
CESSO Nº. 1007284-29.2021.8.26.0609. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão
da Serra, Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine
Romano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FELIPE
BALBINO BARBOZA, CPF 489.779.598-29, que lhe
foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em
Alienação Fiduciária por parte de Banco Itaucard S.A,
relativa ao veículo marca Fiat, modelo Strada (C.
Estendida), cor branca, ano 2014, placa OXH-2414,
chassi 9BD578141E7821697, apreendido em 08/10/
2021, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito
nº 30410-304993405. 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 quinze dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, será
considerado revel; caso em que lhe 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 Taboão da Serra, aos 25
de maio de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. 
PROCESSO Nº 0009828-45.2022.8.26.0100  O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SMARFA 
CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 02827307000196, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Twin Investimentos e Serviços 
Ltda, CNPJ - 10469471000105. 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$ 255.487,46, 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 
( q u i n z e )  d i a s  ú t e i s  p a r a  q u e  o  e x e c u t a d o , 
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 16 de maio de 2022. Eu, Maria Madalena da 
Silva Antonio, Coordenador, conferi e assino, Eu, Viviane 
Thomaz de Sousa – Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1000503-53.2019.8.26.0514.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do
Foro de Itupeva, Estado de São Paulo, Dr(a).
HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO
DE MORAES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) FABIO BARBOSA DA SILVA, CPF
036.960.519-50, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Itaú Unibanco S/A, para fins de cobrança da
quantia de R$ 57.054,57 (ago/21), referente ao
inadimplemento das parcelas da cédula de
crédito nº 30419-641476932. 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 3 dias, pague a quantia devida,
devidamente corrigida, bem como honorários
fixados em 10%, sob pena de prosseguimento
da execução, anotando-se que, efetuado o
pagamento no prazo, a verba honorária fica
reduzida pela metade, ou, querendo, ofereça
embargos no prazo de 15 dias, facultado ao
executado, nesse mesmo prazo, comprovado o
depósito de 30% do valor em execução mais
custas e honorários, requerer o pagamento do
saldo remanescente em 6 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1%
ao mês. Os prazos aqui indicados fluirão após
o decurso do prazo do presente edital. Decorrido
o prazo sem pagamento ou oposição de
embargos, 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 Itupeva, aos 13 de maio de 2022.

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, 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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2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003118-97.2019.
valor total: R$ 28,00






   
   

 

   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001130-18.2020.
valor total:  R$ 42,00


 



                

   


  
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007264-63.2019.
valor total: R$ 28,00


 
             
            



   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004448-57.2021.
valor total:  R$ 42,00





  
              
                    

                 




  K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005891-65.2017.
valor total: R$ 28,00

               
                 
             
              



     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007265-63.2020.
valor total: R$ 28,00
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

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

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0002505-77.2022.
valor total: R$ 28,00







  

     K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1025083-37.2019.
valor total:  R$ 42,00


  



                  

                  
               
               
  
 
 


           K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006493-62.2017.
valor total:  R$ 42,00




            

   
  
                    
                   

 

                  


      K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0102803-20.2007.
valor total: R$ 28,00



                

               




               K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000928-79.2022.
valor total: R$ 28,00


                  


                     
                
                
             

            K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1031127-09.2018.
valor total:  R$ 42,00


   


  


                 
                
                 
  
 

    K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017017-31.2020.
valor total:  R$ 42,00


            


 


 



       K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001915-67.2022.
valor total:  R$ 42,00




              



                
 
    
               
               
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1038317-83.2019.
valor total: R$ 28,00





                  

               


     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1020651-35.2020.
valor total: R$ 28,00
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03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004621-68.2022.
valor total: R$ 28,00



  

                
  
                 
             
    K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003118-97.2019.
valor total: R$ 28,00






   
   

 

   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001130-18.2020.
valor total:  R$ 42,00


 



                

   


  
     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007264-63.2019.
valor total: R$ 28,00


 
             
            



   K-03e04/06

03 e 04/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004448-57.2021.
valor total:  R$ 42,00





  
              
                    

                 




  K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005891-65.2017.
valor total: R$ 28,00

               
                 
             
              



     K-03e04/06

03 e 04/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007265-63.2020.
valor total: R$ 28,00
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1ª VARA CÍVEL - FORO DE PIRACICABA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: EDILSON ALVES DOS SANTOS 
(CPF/MF Nº 115.532.208-89), e seu cônjuge se casado for.
O MM. Juiz de Direito Dr. Eduardo Velho Neto, da 1ª Vara Cível do Foro de Piracicaba, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por 
este Juízo, processam- s e os autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Coisa Comum, ajuizada por ANDREIA LUCIANO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 217.951.658-47) em 
face de EDILSON ALVES DOS SANTOS (CPF/MF Nº 115.532.208-89), nos autos do Processo nº 1016328-66.2018.8.26.0451, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos 
dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo 
com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Isael Rodrigues, nº 99, Loteamento Chácaras de Recreio Paraíso, Caiubi, Santa Barbara D´Oeste/SP – CEP: 13459-104 - Descrição do Imóvel: Imóvel 
com área construída de 156,90m², situado em Santa Bárbara D'Oeste, com perímetro urbano no local denominado “Chácaras de Recreio Paraíso”, indicado pelo nº 3-C da quadra 04, medindo 20,00m de 
frente e nos fundos, onde confronta com o lote 2-C por 50,00m de ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando lateralmente com os lotes 3-B e 3-D da mesma quadra, com área total de 1.000,00m². 

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°      15.07353.34.83.1132.00.000
   Matrícula Imobiliária n°      28.577   1º Cartório de Notas com Anexo do Cartório de Imóveis -
         Registro Geral de Santa Bárbara D´Oeste
OBS 01: O imóvel possui dois pavimentos, sendo que o pavimento interior é composto por sala de visitas, cozinha, sala de jantar, garagem, varanda frontal e lateral, banheiro social e 02 (dois) dormitórios. O 
pavimento superior é composto de 02 (dois) cômodos, ainda em construção. Na parte externa do imóvel há um quintal, uma piscina inacabada e um lago de alvenaria para criação de peixes (Laudo de 
Avaliação - Fls. 113/135).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 403.670,00 (Set/2020 – Laudo de Avaliação às fls. 113/135).
Valor de avaliação atualizado: R$ 484.329,38 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
02 - A 1ª praça terá início em 27 de junho de 2022, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 30 de junho, às 17 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual ou superior à 
avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de junho, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará em 
21 de julho de 2022, às 17 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. 
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora ( ), sendo necessário sinal www.alfaleiloes.com
não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas 
para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, 
parágrafo único, artigo 895, §§ 1º ao 8º do CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São www.alfaleiloes.com
Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal  (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na 
aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de até https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência 
da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser 
paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 
30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 
21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude 
em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro 
oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo. 
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 
01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio contato@alfaleiloes.com
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. EDUARDO VELHO NETO
JUIZ DE DIREITO

OMEGA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 42.500.384/0001-51 - NIRE 35.300.571.851
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada às 14 horas do dia 23 de maio de 2022, por meio de conferência telefô-
nica, nos termos do artigo 33, § 1º do Estatuto Social da Omega Energia S.A. (“Companhia”). 2. CONVOCA-
ÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, o Estatuto Social, 
em razão de estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA. 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto e secretariados pelo Sr. Alexandre 
Tadao Amoroso Suguita. 4. ORDEM DO DIA. Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para de-
liberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a emissão, pela Omega Desenvolvimento S.A., inscrita no CNPJ/
ME sob o número 42.385.499/0001-42, subsidiária da Companhia (“OD”), de sua 1ª (Primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejus-
sória, em duas séries, no valor de até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) (“Valor 
de Emissão”), nos termos da Instrução nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) e (“Instrução CVM 476”), as quais serão objeto de distribuição pública 
com esforços restritos (“1ª (Primeira) Emissão” e “Debêntures” e “Oferta Restrita”); (ii) prestação de 
garantias fidejussórias pela Companhia na forma de fiança em garantia ao cumprimento das obrigações assu-
midas pela OD, frente aos debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures no valor de emissão de até 
R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) nos termos previsto do Instrumento Particular 
de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, Em Duas Séries, Para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, da OD (“Escritura de Emissão”); (iii) alienação Fiduciária pela Companhia das ações de emissão 
da Omega Geração S.A. (“OG”) correspondentes a 200% (duzentos por cento) do Valor de Emissão, nos 
termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças (“Alienação 
Fiduciária de Ações OG”) em garantia ao fiel e pontual cumprimento das obrigações assumidas na Escritura 
de Emissão; (iv) autorizar a celebração pela Companhia de instrumento particular de contragarantia, no 
qual figurará como fiadora em montante correspondente ao total do valor segurado pela apólice de seguro-
-garantia emitida pelas seguradora Tokio Marine Seguradora S.A. (CNPJ/ME nº33.164.021/0001-00) em re-
lação a certos projetos de titularidade da Companhia, afiliadas da Companhia e/ou terceiros; (v) autorização 
para Diretoria da Companhia tomar todas as providências necessárias e/ou convenientes para implementar 
as deliberações acima. 5. DELIBERAÇÕES. Após o exame e a discussão das matérias, os membros presen-
tes do Conselho de Administração da Companhia, deliberaram, o quanto segue: 5.1. Autorizar a lavratura 
da presente ata em forma de sumário. 5.2. Aprovar nos termos do artigo 32, inciso XIX, de seu estatuto 
social, a realização da 1ª (Primeira) Emissão das Debêntures pela OD e a realização da Oferta Restrita no 
valor de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) nos termos previsto da Escritura de 
Emissão. 5.3. Aprovar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia na forma de fiança em garantia as 
obrigações assumidas pela OD frente aos debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures no valor de 
até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) nos termos previsto da Escritura de Emis-
são. 5.4. Aprovar a Alienação Fiduciária de Ações OG pela Companhia correspondentes a 200% (duzentos 
por cento) do Valor de Emissão, em garantia do fiel e pontual cumprimento das obrigações assumidas na 
Escritura de Emissão, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e 
Outras Avenças. 5.5. Autorizar, conforme material apresentado ao Conselho de Administração nesta data e 
arquivado na sede da Companhia, a celebração pela Companhia de instrumento particular de contragarantia, 
no qual figurará como fiadora em montante correspondente ao total do valor segurado pela apólice de seguro-
-garantia emitida pela seguradora Tokio Marine Seguradora S.A. em relação a certos projetos de titularidade 
da Companhia, afiliadas da Companhia e/ou terceiros. 5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas 
as providências necessárias e/ou convenientes para implementar a deliberação acima. 6. ENCERRAMENTO. 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: José Carlos Reis de Magalhães Neto (Presidente) e Alexandre 
Tadao Amoroso Suguita (Secretário). Conselheiros Presentes: José Carlos Reis de Magalhães Neto, Antonio 
Augusto Torres de Bastos Filho, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Eduardo de Toledo, Gustavo 
Rocha Gattass, Rachel Ribeiro Horta, Roberto Castello Branco e Rogério Sekeff Zampronha. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 23 de maio de 2022. Mesa: José Carlos 
Reis de Magalhães Neto - Presidente; Alexandre Tadao Amoroso Suguita - Secretário.

B3gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De junho De 2022 Economia

continua...

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: 1.1 Informações gerais: O Grupo Superbid foi fundado em 1999, sendo pioneiro no desenvolvimento e aplicação de tecnolo-
gia para a realização de transações on-line de leilões e vendas diretas de bens de capital e de consumo duráveis na América Latina. A SBPAR Partici-
pações S.A. (“SBPAR”, “Companhia” ou “Controladora”) foi constituída em 17/03/2008, e está sediada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
nº 105, 4º andar - Cidade Monções - São Paulo/SP. Após reestruturação societária realizada em 2017, a SBPAR se tornou a holding das empresas 
operacionais do Grupo Superbid. A Companhia e suas controladas oferecem ao mercado um ecossistema de plataformas transacionais, solução tecno-
lógica proprietária com diferentes modelos e níveis de gestão aplicáveis às necessidades de seus clientes, além de serviços de valor agregado e solu-
ções financeiras. A Companhia atende, através de suas soluções, os agentes de venda que atuam em nome próprio (empresas vendedoras) ou agentes 
de venda mandatados por terceiros para a venda de bens (Leiloeiros Oficiais, Pregoeiros Administrativos, Corretores de Imóveis, Empresas Organiza-
doras de Leilão e Empresas Intermediadoras da Venda Direta) e todo o universo de compradores potencialmente interessados na aquisição dos bens. 
O  Grupo Superbid provê para seus clientes: • PaaS (platform as a service): plataformas tecnológicas para Digitalização, Gestão e Comercialização 
(“DGC”) de bens de capital e bens de consumo duráveis. O agente de venda licencia a plataforma e faz a gerência de todo o processo DGC dos bens 
de capital/bens de consumo duráveis a serem comercializados, valendo-se do ferramental tecnológico e podendo aproveitar a audiência qualificada e a 
credibilidade do Superbid Marketplace para potencializar suas transações. • Serviços de Valor Agregado: serviços para Digitalização, Gestão e Comer-
cialização dos bens de capital e bens de consumo duráveis prestados a empresas vendedoras que desejam comercializar (digitalização dos ativos, 
precificação, marketing, gestão logística, gerenciamento total do processo de comercialização e transferência dos bens e liquidação financeira). 
Esta  solução geralmente é procurada por empresas que vendem com menor recorrência ou volume e/ou que não têm processos de venda de bens como 
processo core-business, e desejam estrategicamente terceirizar a gestão das vendas dos seus bens para não despender esforços para administração 
do processo. • Soluções Financeiras: plataforma de meios de pagamento para gestão da liquidação financeira das transações realizadas no Superbid 
Marketplace, que oferece aos compradores, vendedores e agentes de venda contas digitais para pagamento e recebimento dos bens. A plataforma 
mantém os pagamentos bloqueados para recebimento dos vendedores até que o processo de entrega/retirada dos bens seja concluído. A fintech 
S4Paymenyts promove o split para liquidação automática dos valores relativos ao preço do bem em favor dos vendedores, dos fees da plataforma e das 
comissões de intermediação em favor dos agentes de venda, sem a necessidade de processamento humano, reduzindo significativamente os riscos de 
erros, fraudes ou desvios (governança e conformidade). Todas as controladas da Companhia são incluídas nas demonstrações financeiras  consolidadas. 
Abaixo são descritas resumidamente cada uma delas:

Subsidiária Tipo de operação
MaisAtivo Intermediação de 
Ativos Ltda. (“MaisAtivo”)

É especializada em processos de precificação e intermediação de bens de capital e bens de consumo duráveis para os 
setores público e privado, com células dedicadas aos mercados imobiliário, rural, corporativo e judicial.

SOLD Intermediação de 
Ativos Ltda. (“SOLD”)

Oferece serviços de valor agregado de digitalização, gestão e comercialização de bens de consumo duráveis focada em 
pequenas e médias empresas e empresas varejistas. Em 10/07/2019 foi realizada a incorporação na MaisAtivo. 
A operação está descrita na nota explicativa nº 11.

Superbid Webservices Ltda. 
(“SBWS”)

Desenvolvimento e fornecimento de tecnologia, além de ser proprietária (i) da plataforma SBWS ecossistema de 
soluções tecnológicas que oferece todas as ferramentas para a digitalização, gestão e comercialização dos bens, com 
interfaces do vendedor, do comprador, dos agentes de venda e APIs de integração e (ii) do Superbid Marketplace - 
ambiente transacional que possibilita que compradores e vendedores realizem transações online de bens de capital e 
bens de consumo duráveis, através de múltiplas modalidades de venda.

Solutiona Organização de 
Leilões Ltda. (“Solutiona”)

Serviços de gestão logística e de intermediação para os segmentos financeiro e de seguros.

S4Pay Cobrança Ltda. 
(“S4PCobrança”)

Gestão da cobrança e recebimento das transações realizadas na Plataforma SBWS. Encerrada em abril de 2021.

S4Payments Instituição de 
Pagamento Ltda. 
(“S4Payments”)

Atua como instituição de pagamento e emissora de moeda eletrônica, disponibilizando contas digitas para Compradores, 
Vendedores e Agentes de Venda e soluções de meios de pagamento e produtos financeiros para as transações 
realizadas nas plataformas do Grupo Superbid. As contas digitais têm finalidade exclusiva de liquidação dos leilões. Não 
há emissão de moeda eletrônica para manutenção de valores em conta corrente, transferências para terceiros e 
pagamentos de contas.

AutoArremate S/A. 
(“AutoArremate”)

Empresa proprietária da plataforma tecnológica focada na cadeia primária de comercialização de veículos entre 
montadoras, concessionárias, revendedores, locadoras e financeiras, para transformar a negociação C2B e B2B de 
veículos seminovos e usados em um processo mais eficiente e rentável.

NWS Tecnologia Ltda. 
(“NWS”)

Empresa proprietária da plataforma de tecnologia que oferece ferramentas de digitalização, gestão e comercialização 
para o nicho de leiloeiros judiciais de todo o país, com foco em hastas judiciais e certames administrativos, como Detran 
e outros entes do setor público. A NWS oferece aos leiloeiros judiciais loja prateleira white-label. É proprietária do Canal 
Judicial - marketplace onde ocorre a comercialização de bens pela comunidade de leilões judiciais

Com o sucesso dos leilões online ofertando ativos de grandes indústrias e corporações, o Grupo Superbid expandiu sua operação para a Argentina, 
Chile, Colômbia e Peru. Essas controladas internacionais se dedicam à organização de leilões presenciais e online através da plataforma Marketplace 
e na assessoria e consultoria dos bens ativos. São elas:

Subsidiária País Aquisição grupo Superbid
SBN Subastas S.A. (“Argentina”) Argentina Em 20/08/2013 a Companhia passou a deter 50% de participação do capital social

Superbid Chile S.A. (“Chile”) Chile Em 23/04/2008 a Companhia passou a deter 76% de participação do capital social. Em novembro de 
2021 a SBPAR aumentou sua participação para 99,80%.

Superbid Colômbia S.A. (“Colômbia”) Colômbia Em 16/06/2009 a Companhia constituiu a Superbid Colômbia, participando com 80% do seu 
capital social.

SBD Peru S.A. (“Peru”) Peru
Em 18/12/2013 a Companhia e a Superbid Chile passaram a deter participações de 60,5% e 24%, 
respectivamente, no capital social da SBD Peru. Em dezembro de 2021 a Superbid Chile deixou de 
ser sócia e a Companhia aumentou sua participação.

SBPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.465.368/0001-08

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais, apresentamos o Relatório da Administração às 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo Superbid, relativas aos 
exercícios encerrados em 31/12/2021 e 2020, preparadas com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil  e  em conformidade  com as normas  internacionais  de  relatório  financeiro  (IFRS), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). A SBPAR Participações S.A. 
(“Companhia”), holding do Grupo Superbid, está sediada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos 
Berrini, nº 105, 4º andar - Cidade Monções - São Paulo/SP. A Companhia: O Grupo Superbid 
iniciou suas operações em 1999, sendo pioneiro no desenvolvimento e aplicação de 
tecnologia para a realização de transações on-line de leilões e vendas diretas de bens de 
capital e de consumo duráveis na América Latina. A Companhia e suas controladas oferecem 
ao mercado um ecossistema de plataformas transacionais, solução tecnológica proprietária 
com diferentes modelos e níveis de gestão aplicáveis às necessidades de seus clientes, além 
de serviços de valor agregado e soluções financeiras. A Companhia atende, através de suas 
soluções, agentes de venda que atuam em nome próprio (empresas vendedoras) e agentes 
de venda mandatados por terceiros para a venda de bens (Leiloeiros Oficiais, Pregoeiros 
Administrativos, Corretores de Imóveis, Empresas Organizadoras de Leilão e Empresas 
Intermediadoras da Venda Direta) e todo o universo de compradores potencialmente 
interessados na aquisição dos bens. O Grupo Superbid provê para seus clientes: 
•  PaaS  (platform as a service): plataformas tecnológicas para Digitalização, Gestão e 
Comercialização (“DGC”) de bens de capital e de consumo duráveis. O agente de venda 
licencia a plataforma e faz a gerência de todo o processo DGC dos bens de capital e de 
consumo duráveis a serem comercializados, valendo-se do ferramental tecnológico e 
podendo aproveitar a audiência qualificada e a credibilidade do Superbid Marketplace para 
potencializar  suas  transações.  •  Serviços  de  Valor  Agregado:  serviços  de  Digitalização, 
Gestão e Comercialização de bens de capital e de consumo duráveis a serem prestados a 

empresas vendedoras que desejam comercializar seus bens (digitalização dos bens, 
precificação, marketing, gestão logística, gerenciamento total do processo de comercialização 
e transferência dos bens e liquidação financeira). Esta solução geralmente é procurada por 
empresas que vendem com menor recorrência ou volume e/ou que não têm processos de 
venda de bens como core-business, e desejam estrategicamente terceirizar a gestão das 
vendas dos seus bens para não despender esforços para administração do processo. 
•  Soluções  Financeiras:  plataforma  de  meios  de  pagamento  para  gestão  da  liquidação 
financeira das transações realizadas no Superbid Marketplace, que oferece aos compradores, 
vendedores e agentes de venda contas digitais para pagamento e recebimento dos bens. 
A fintech S4Paymenyts, controlada da Companhia, promove o split para liquidação automática 
dos valores relativos ao preço do bem em favor dos vendedores, dos fees da plataforma e das 
comissões de intermediação em favor dos agentes de venda, sem a necessidade de 
processamento humano, reduzindo significativamente os riscos de erros, fraudes ou desvios 
(governança e conformidade). Nossos valores: • Ousadia para criar e empreender, 
• Inovação, • Foco no cliente, • Excelência operacional, • Ética e transparência, • Valorização 
das pessoas, • Sustentabilidade. Gestão de Riscos: O Grupo Superbid atua no gerenciamento 
dos riscos de suas operações, por meio da identificação, análise, avaliação, tratamento e 
monitoramento dos riscos e seus controles. A Gestão de Riscos tem como objetivo assegurar 
uma governança de riscos compatível com o modelo de negócios, com a natureza de suas 
operações e com a complexidade dos produtos, serviços, das atividades e dos processos da 
Companhia. Apresentamos a seguir algumas das ações que estão sendo executadas pela 
área de Riscos e Compliance do Grupo Superbid: Compliance:  •  Desenvolvimento da 
estrutura normativa através de Políticas, Normas e Procedimentos e acompanhamento das 
demandas regulatórias. PLD - Prevenção à Lavagem de Dinheiro: • Aplicação do Conheça seu 
Cliente, Parceiro, Fornecedor e Empregado. • Desenvolvimento do processo de Monitoramento 

de PLD. • Qualificação de Clientes e Classificação de Riscos. • Deliberação dos casos de alto 
risco no Comitê de PLD. Riscos e Controles Internos:  •  Identificação e Classificação de 
Riscos. Matriz de Riscos e Gestão de Plano de Ação.  • Gestão de  Incidentes de Riscos e 
Desenvolvimento da Base de Perdas Operacionais. • Acompanhamentos dos riscos altos e 
críticos no Comitê de Riscos e Compliance. Governança da Segurança da Informação: 
• Treinamentos mensais de Segurança da Informação e Teste de Phishing. • Acompanhamento 
de Projetos de Segurança da Informação junto com o time de TI. Privacidade e Proteção de 
Dados: • Adequações de contratos junto a fornecedores para atender os requisitos da LGPD. 
•  Avaliação  e  classificação  de  fornecedores  junto  ao  tema  privacidade.  •  Gestão  de 
consentimentos e mapeamento de dados pessoais e sensíveis. Desempenho operacional e 
financeiro consolidado: a) Patrimônio líquido e lucro líquido: A Companhia encerrou o 
exercício findo em 31/12/2021 com patrimônio líquido de R$55.961 mil em 2021, enquanto em 
31/12/2020 foi de R$33.611 mil, representando um aumento de R$22.350 mil ou 66%. O lucro 
líquido do exercício de 2021 atingiu R$27.243 mil, representando um crescimento de R$8.306 
mil ou 44% em relação ao exercício anterior, que apresentou lucro líquido de R$18.937 mil. 
b) Receita operacional líquida: A receita operacional líquida no exercício de 2021 foi de 
R$193.333 mil, enquanto no exercício anterior foi R$139.036 mil, representando um 
crescimento de R$54.297 mil ou 39%. c) Despesas comerciais e administrativas: As despesas 
comerciais e administrativas no exercício de 2021 somaram R$76.850 mil, sendo R$54.110 
mil no exercício anterior, representando um aumento de R$22.740 mil ou 42%. d)  EBITDA e 
Margem EBITDA: O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia de 
acordo com a Instrução CVM nº 527, de 04/10/2012, conciliada com as demonstrações 
financeiras consolidadas do Grupo Superbid e consiste no lucro líquido ajustado pelo 
resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas 
despesas de depreciação e amortização (“EBITDA”). A Margem EBITDA é calculada pela 

divisão do EBITDA pelas receitas líquidas (“Margem EBITDA”). Apresentamos a seguir a 
reconciliação do EBITDA e margem EBITDA para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020:

31/12/21 31/12/20
Lucro líquido do exercício 27.243 18.937
Lucro atribuível aos não controladores 5.977 3.257
Impostos (IRPJ/CSLL) 22.546 13.215
Resultado financeiro líquido (252) 193
Depreciação e amortização 6.448 6.730
EBITDA 61.962 42.332
Receita operacional líquida 193.333 139.036
Margem EBITDA 32,0% 30,4%
Auditoria das demonstrações financeiras: A auditoria das demonstrações financeiras da 
Companhia referentes aos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 foi realizada pela 
Grant Thornton Brasil, que emitiu relatório de auditoria sem ressalvas datado de 18/04/2022. 
A nossa política de atuação na contratação de serviços não relacionados com a 
auditoria externa dos nossos auditores independentes, se fundamenta na regulamentação 
aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do 
auditor. Esses princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; 
(b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve 
promover os interesses de seu cliente. Não foram prestados pelo auditor independente ou 
partes a ele relacionadas qualquer serviço que não fosse o de auditoria externa. 
Agradecimentos: A Administração do Grupo Superbid agradece aos acionistas, clientes, 
fornecedores e parceiros e à comunidade pelo apoio e confiança depositados, assim como 
aos nossos profissionais que tornaram possível tal desempenho.

A ADMINISTRAÇÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Circulante 6.915 2.185 132.364 82.463
Caixa e equivalentes
 de caixa 5 4.473 1.220 114.624 68.283
Contas a receber 6 - - 1.540 3.452
Contas a receber -
 partes relacionadas 14 988 338 175 -
Adiantamentos 7 1 50 3.792 2.113
Tributos a recuperar 8 417 379 7.843 6.432
Tributos diferidos 9 - - 949 944
Despesas a apropriar 886 - 2.905 514
Outros valores a receber 10 150 198 536 725
Não Circulante 46.202 34.268 84.207 81.559
Depósitos judiciais - - 10 31
Transações com partes
 relacionadas 14 4.084 5.135 142 3.124
Tributos diferidos 9 - - 311 285
Outros valores a receber 10 500 650 980 1.150
Investimentos 11 41.618 28.483 42 42
Imobilizado 13 - - 2.048 3.018
Direito de uso 12 - - 6.526 8.624
Intangível 14 - - 74.148 65.285

Total do Ativo 53.117 36.453 216.571 164.022

Controladora Consolidado
Passivo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Circulante 2.449 6.304 131.805 81.265
Fornecedores 15 129 11 2.663 4.828
Empréstimos
 e financiamentos 19 - - 6.570 3.545
Obrigações trabalhistas 16 154 71 9.563 6.542
Obrigações tributárias 17 6 22 15.055 10.545
Passivo de arrendamento 20 - - 2.767 3.562
Aquisição de participação
 societária 10 501 - 21.622 24.496
Obrigações derivadas
 de leilões 18 - - 68.401 22.125
Provisão para perda
 em investimentos 11 1.570 6.090 - -
Outras obrigações 89 110 5.164 5.622
Não Circulante 502 - 28.805 49.146
Empréstimos
 e financiamentos 19 - - 13.417 16.908
Transações com partes
 relacionadas 14 - - - 676
Provisão para litígios 21 - - 143 1.185
Passivo de arrendamento 20 - - 4.670 6.268
Aquisição de participação
 societária 10 502 - 3.444 20.545
Tributos diferidos 9 - - 7.131 3.564
Patrimônio Líquido 22 50.166 30.149 55.961 33.611
Capital social 2.097 2.097 2.097 2.097
Reserva legal 419 419 419 419
Reserva de lucros 46.461 28.321 46.461 28.321
Ajustes de conversão 1.189 (688) 1.189 (688)
Participação de minoritários - - 5.795 3.462
Total do Passivo 53.117 36.453 216.571 164.022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Capital social Reservas de lucros Ajustes de 
conversão 

acumulados

Não
Capital social 
integralizado

Reserva 
legal

Reserva 
de lucro

Lucros 
acumulados Total

contro- 
ladores Total

Saldos em 31/12/2019 2.097 419 18.298 - (554) 20.260 2.371 22.631
Distribuição de dividendos - - - (8.914) - (8.914) (2.785) (11.699)
Participação de não controladores na aquisição de controlada - - - - - - 581 581
Ajustes hiperinflação Argentina - - - - 253 253 - 253
Ajustes acumulados de conversão - - - - (387) (387) 38 (349)
Lucro líquido do exercício - - - 18.937 - 18.937 3.257 22.194
Transferência para reserva de lucro - - 10.023 (10.023) - - - -
Saldos em 31/12/2020 2.097 419 28.321 - (688) 30.149 3.462 33.611
Distribuição de dividendos - - - (9.103) - (9.103) (4.251) (13.354)
Participação de não controladores na aquisição de controlada - - - - - - (211) (211)
Ajustes hiperinflação Argentina - - - - 759 759 759 1.518
Ajustes acumulados de conversão - - - - 1.118 1.118 59 1.177
Lucro líquido do período - - - 27.243 - 27.243 5.977 33.220
Transferência para reserva de lucro - - 18.140 (18.140) - - - -
Saldos em 31/12/2021 2.097 419 46.461 - 1.189 50.166 5.795 55.961

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em

milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado

Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Receita líquida 24 - - 193.333 139.036
(-) Custos dos serviços 25 - - (51.578) (48.918)
Despesas comerciais 25 (2.076) (1.788) (46.686) (34.168)
Despesas administrativas 25 (1.404) (893) (30.164) (19.942)
Outras receitas e despesas
 operacionais 25 (437) 714 (1.279) 2.672
Perda por distribuição
 desproporcional de lucros 10 (7.685) (3.078) (8.112) (3.078)
Lucro (prejuízo) antes
 do resultado financeiro (11.602) (5.045) 55.514 35.602
Resultado financeiro 26 385 925 252 (193)
Resultado de equivalência
 patrimonial 10 38.460 23.057 - -
Lucro antes do IRPJ e CSLL 27.243 18.937 55.766 35.409
IRPJ/CSLL 27 - - (19.130) (9.434)
IRPJ/CSLL - Diferido 27 - - (3.416) (3.781)
Lucro atribuível
 aos não controladores - - (5.977) (3.257)
Lucro líquido do período 12 27.243 18.937 27.243 18.937
Lucro básico e diluído por ação R$12,99 R$9,03

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em

milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Lucro líquido do período 27.243 18.937 27.243 18.937
Ajuste acumulado de conversão
 em controladas no exterior 1.189 (688) 1.189 (688)
Resultado abrangente
 do período 28.432 18.249 28.432 18.249

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líq. antes do IRPJ e CSLL 27.243 18.937 55.766 35.409
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com
 os itens que não afetam as disponibilidades
Depreciação e amortização - - 6.448 6.730
Perda na aquisição
 de investimentos 1.035 - -
Resultado da alienação de bens - - 294 3.963
IRPJ/CSLL - - (22.546) (13.215)
Variação cambial - - - (53)
Resultado de equivalência
 patrimonial (38.460) (23.057) - -
Perda por distribuição
 desproporcional de lucros 7.685 3.078 - -
Outros ajustes - (63) (25) 529
Juros s/empréstimos e arrendamentos - - 2.854 2.338
Diminuição (aumento) em ativos
Contas a receber - - 1.912 (294)
Contas a receber - partes relac. (650) (338) (175) -
Adiantamentos a terceiros 49 4 (1.679) (484)
Tributos a recuperar e diferidos (38) (146) (1.442) (3.856)
Transações com partes relac. 1.051 (2.533) 2.982 (39)
Despesas a apropriar (886) - (2.391) 965
Depósito judicial 12 - 21 54
Outros créditos 198 (848) 359 (490)
Aumento (diminuição) em passivos
Contas a pagar 118 (47) (2.165) 672
Contas a pagar - partes relac. - - - -
Obrigações e encargos trabal. 83 (134) 3.021 1.505
Obrigações tributárias (16) 18 4.510 3.659
Transações com partes relac. - (1.046) (676) 676

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Provisão para litígios - - (1.042) 338
Tributos diferidos - - 3.567 3.564
Obrigações derivadas de leilões - - 46.276 (10.368)
Outras obrigações (21) 58 (458) 2.001
Caixa líquido obtido (utilizado)
 nas atividades operacionais (2.597) (6.117) 95.411 33.604
Aquisições de imobilizado - - (268) (1.875)
Novos contratos direito de uso - - (1.378) (6.675)
Aquisições/alienação de invest. (6.798) (1.700) (20.186) (3.346)
Ajustes de conversão 1.223 115 1.639 590
Aquisições de intangíveis - - (10.315) (8.680)
Dividendos recebidos 20.540 17.627 - -
Caixa líquido obtido (utilizado)
 nas ativid. de investimento 14.965 16.042 (30.508) (19.986)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos - - 6.905 20.313
Pagamento de empréstimos - - (9.008) (7.194)
Pagamento de arrendamentos - - (4.297) (4.997)
Adoção inicial / novos arrenda-
 mentos (líquido de baixas) - - 1.192 3.362
Dividendos distribuidos (9.103) (8.914) (13.354) (11.699)
Caixa líquido utilizado nas
 atividades de financiamento (9.103) (8.914) (18.562) (215)
Aumento (redução) do saldo
 de caixa e equivalentes 3.265 1.011 46.341 13.403
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do período 1.220 209 68.283 54.880
Caixa e equivalentes de
 caixa no fim do período 4.473 1.220 114.624 68.283
Aumento (redução) do
 saldo de caixa e equivalentes 3.253 1.011 46.341 13.403

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Receitas - - 209.858 151.674
Vendas de mercadorias,
 produtos e serviços - - 209.858 151.674
Insumos adquiridos de terceiros (3.385) (3.385) (94.528) (73.346)
Custos dos produtos, das merca-
 dorias e dos serviços vendidos - - (51.578) (48.918)
Materiais, energia e serviços
 de terceiros (1.277) (877) (27.833) (17.796)
Propaganda, Promoções e Publicidade - - (3.578) (4.127)
Viagens (16) (135) (813) (860)
Perda por distribuição
 desproporcional em controlada (7.685) (3.078) (8.112) (3.078)
Reversão de despesas
 e despesas operacionais (429) 705 (2.614) 1.433
Valor adicionado bruto (3.385) (3.385) 115.330 78.328
Depreciação e amortização - - (6.448) (6.730)
Valor adicionado líquido
 produzido pela entidade (3.385) (3.385) 108.882 71.598

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Valor adicionado recebido
 em transferência 24.036 24.036 9.079 4.640
Resultado de equiv. patrimonial 38.460 23.057 - -
Receitas financeiras 567 979 9.079 4.640
Valor adicicionado
 total a distribuir 20.651 20.651 117.961 76.238
Pessoal 2.056 1.651 34.219 21.142
Impostos, taxas e contribuições 117 8 41.397 27.703
Remuneração de capitais
 de terceiros 55 55 9.125 5.199
- Juros (13) 2 3.199 537
- Variação cambial 128 - 4.748 1.812
- Aluguéis - - 298 366
- Outras 67 53 880 2.484
Remun. de Capitais Próprios 18.937 18.937 33.220 22.194
- Lucro líquido do período 27.243 18.937 27.243 18.937
- Participação de não control. - - 5.977 3.257
Distrib. do valor adicionado 20.651 20.651 117.961 76.238

As participações nas empresas do exterior são identificadas coletivamente 
nas presentes demonstrações financeiras como “Empresas LATAM”. 
1.2 Impactos da pandemia provocada pela COVID-19: A propagação da 
Covid-19 continua trazendo desafios relevantes para a economia em esca-
la global. Desde seu início, o Grupo Superbid estabeleceu algumas ações 
com o objetivo de preservar os colaboradores, garantir a liquidez de caixa 
e a continuidade da atividade operacional que continuam em vigor. Nesse 
contexto a Companhia reavaliou diversos cenários nesse exercício findo 
em 31/12/2021 e não encontrou indícios extremos de atenção com relação 
a possíveis dificuldades financeiras impostas pela pandemia impactada 
agora pela propagação da variante Delta. Não houve alteração ou atrasos 
de pagamentos que impactassem de forma material a posição de caixa da 
Companhia. Dessa forma, na preparação do planejamento financeiro para 
o exercício de 2021, a Companhia não viu indicativos que pudessem afetar 
seus resultados e continua acompanhando com atenção possíveis impac-
tos do COVID-19 em seus negócios e mercado de atuação. 1.3 Continui-
dade operacional: A Companhia preparou essas demonstrações financei-
ras com base no pressuposto de continuidade operacional. A Administração 
não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvida significativa sobre a continuidade da Companhia. 2. Base de Pre-
paração e Apresentação das Demonstrações Financeiras Individuais 
e Consolidadas: 2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
e os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Con-
selho Federal  de Contabilidade  (CFC) e pela CVM, e em conformidade 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB). As demonstrações fi-
nanceiras, individuais e consolidadas, foram aprovadas e autorizadas para 
emissão pela Administração da Companhia em 18/04/2022. 2.2. Base de 
preparação: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas fo-
ram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e dos 
valores justos alocados nas combinações de negócios, conforme descrito 
nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e serviços. 
 Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago 
pela transferência de um passivo em uma transação organizada entre par-
ticipantes do mercado na data de mensuração, independentemente de 
esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica 
de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Compa-
nhia leva em consideração as características do ativo ou passivo no caso 
de os participantes do mercado levarem essas características em conside-
ração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. O valor 
justo para fins de mensuração e/ou divulgação nestas demonstrações fi-
nanceiras é determinado nessa base. 2.3. Bases da consolidação: As de-
monstrações financeiras consolidadas compreendem as informações 
contábeis da Companhia e suas controladas em 31/12/2021. O controle é 
obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos va-
riáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacida-
de de afetar estes retornos por meio do poder exercido em relação à inves-
tida. Especificamente, a Companhia controla uma investida se, e apenas 
se, tiver: • Poder em relação à investida. • Exposição ou direito a retornos 
variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida. • A capacidade 
de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus 
retornos. A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida 
se fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos 
três elementos de controle elencados acima. A consolidação de uma con-
trolada tem início quando a Companhia obtiver controle em relação à con-
trolada e finaliza quando a Companhia deixar de exercer o mencionado 
controle. Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou aliena-
da durante o exercício são incluídos nas demonstrações financeiras con-
solidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a 
data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre a controlada. 
Eventual alteração na participação societária da controlada, sem perda de 
exercício de controle, é contabilizada como transação patrimonial. Quando 
a Companhia possui influência significativa em uma coligada, o investi-
mento e os resultados são tratados pelo método da equivalência patrimo-
nial nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, na propor-
ção das participações detidas nas referidas entidades coligadas. 
Os principais procedimentos de consolidação estão descritos a seguir: 
• Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo entre as empresas 
consolidadas.  • Eliminação das participações no capital,  nas  reservas e 
nos lucros (prejuízos) acumulados das empresas controladas. •  Eliminação 
dos saldos de receitas e despesas, decorrentes de negócios entre as em-
presas. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas 

apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ati-
vos  relacionados.  •  As  políticas  contábeis  foram  aplicadas  de  maneira 
uniforme em todas as empresas consolidadas e consistentes com aquelas 
utilizadas nos exercícios comparativos. A Companhia consolida suas de-
monstrações financeiras com as de suas controladas considerando o 
mesmo período de divulgação. As demonstrações financeiras consolida-
das incluem as operações da Companhia e das seguintes controladas, 
cuja participações nas datas dos balanços são as seguintes:

31/12/2021 31/12/20
Direta Indireta Direta Indireta

MaisAtivo 100,00% - 99,96% -
SBWS 100,00% - 99,99% -
Solutiona 100,00% - 99,99% -
S4PCobrança 99,99% - 99,99% -
S4Payments 99,92% - 99,80% -
AutoArremate - 56,71% - 56,71%
NWS - 99,99% - 99,99%
Argentina 50,00% - 50,00% -
Peru 99,99% - 60,50% 18,24%
Chile 99,80% - 76,00% -
Colômbia 80,00% - 80,00% -
2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é 
a moeda funcional e de apresentação da Companhia, e foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
A Companhia e suas controladas determinam suas próprias moedas 
 funcionais. As controladas cujas moedas funcionais são diferentes do 
Real, procedem a conversão de suas demonstrações financeiras para 
moeda de apresentação da Companhia, em conformidade com o CPC 
02(R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de De-
monstrações financeiras, equivalente ao IAS 21 - The Effects of Changes 
in Foreign Exchange Rates (com exceção da Argentina, ver item 2.5 à 
frente). Os principais procedimentos desse processo de conversão são: 
• Ativos e passivos para cada balanço patrimonial apresentado devem ser 
convertidos utilizando-se a taxa de câmbio de fechamento na data do res-
pectivo balanço; • Receitas e despesas para cada demonstração do resul-
tado abrangente ou demonstração do resultado apresentada devem ser 
convertidas pelas taxas de câmbio vigentes nas datas de ocorrência das 
transações; e • As variações resultantes da conversão citada são reconhe-
cidas em conta específica do patrimônio líquido, denominada “ajuste acu-
mulado de conversão”. Moedas funcionais das controladas diretas e 
 indiretas da Companhia:
Controlada Moeda funcional
MaisAtivo Real
SBWS Real
Solutiona Real
S4PCobrança Real
S4Payments Real
AutoArremate Real
NWS Real
Argentina Peso argentino
Peru Novo Sol
Chile Peso chileno
Colômbia Peso Colombiano
2.5. Aplicação da norma de contabilidade e evidenciação de economia al-
tamente inflacionária: A partir de 2018, considerando que a inflação acu-
mulada nos últimos três anos na Argentina foi superior a 100%, a aplicação 
da norma de contabilidade e evidenciação em economia altamente infla-
cionária (IAS 29/CPC 42) passou a ser requerida. Portanto, a Companhia 
adota a referida norma nos resultados de suas operações na Argentina 
desde 01/01/2018. De acordo com a IAS 29/CPC 42, os ativos e passivos 
não monetários, o patrimônio líquido e a demonstração do resultado de 
subsidiárias que operam em economias altamente inflacionária são corrigi-
dos pela alteração no poder geral de compras da moeda corrente, aplican-
do um índice geral de preços. As demonstrações financeiras de uma enti-
dade cuja moeda funcional seja a moeda de uma economia altamente 
inflacionária, quer estejam baseadas na abordagem pelo custo histórico ou 
na abordagem pelo custo corrente, devem ser expressas em termos da 
unidade de mensuração corrente à data do balanço e convertidas para real 
na taxa de câmbio de fechamento do período. Como consequência do 
exposto acima, a Companhia aplicou a contabilidade de economia alta-
mente inflacionária para a Argentina nessas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas aplicando as regras da IAS 29/CPC 42 da se-
guinte forma: • A norma de contabilidade e evidenciação de economia alta-
mente inflacionária foi aplicada a partir de 01/01/2018 (conforme parágrafo 

4 da IAS 29/CPC 42, a norma deverá ser aplicada para as demonstrações 
financeiras de qualquer entidade desde o início do período em que se iden-
tifique a existência de hiperinflação); • Os ativos e passivos não monetários 
registrados pelo custo histórico (por exemplo, ativos imobilizados, ativos 
intangíveis, ágio etc.) e o patrimônio líquido da subsidiária na Argentina 
foram atualizados por um índice de inflação. Conforme parágrafo 3 da IAS 
29/CPC 42, não existe um índice geral de preços definido, mas é permitido 
que seja executado o julgamento quando a atualização das demonstra-
ções financeiras se torna necessária. Dessa forma, os índices utilizados 
foram baseados na resolução 539/18 emitida pela Federação Argentina de 
Conselho de Profissionais de Ciências Econômica, onde de 01/01/2017 
em diante o IPC nacional (índice nacional de preço ao consumidor) passa 
a ser utilizado. • A demonstração de resultado é ajustada no final de cada 
período de reporte utilizando a variação do índice geral de preços e, pos-
teriormente, convertida à taxa de câmbio de fechamento de cada período 
(em vez da taxa média acumulada no ano para economias não altamente 
inflacionárias), resultando assim, nos efeitos acumulados do ano e nas 
contas de resultado, tanto do índice de inflação quanto para conversão de 
moeda. 3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas foram aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados e estão apresentadas a seguir. As áreas que en-
volvem julgamentos críticos ou o uso de estimativas relevantes para as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão demonstra-
das na nota explicativa nº 4. 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos 
apresentados consistem em valores de liquidez imediata, com o propósito 
de honrar compromissos de curto prazo, rapidamente conversíveis em di-
nheiro. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa: (i) di-
nheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações financeiras de 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento, 
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem venci-
mento de curto prazo, por exemplo, de três meses ou menos, a contar da 
data da sua contratação. 3.2. Contas a receber: As contas a receber são 
registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo todos os valores 
faturados e incorridos, sendo apresentadas pelos seus valores esperados 
de realização. Com base no CPC 48 - Instrumentos financeiros, equivalen-
te ao IFRS 9, ao mensurar as perdas de crédito esperadas, a Companhia 
e suas controladas usam informações sobre o futuro razoáveis e suportá-
veis, que se baseiam nas premissas para a movimentação futura de fato-
res econômicos diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros, 
com base em estimativas de perdas esperadas para os próximos 12 me-
ses ou por toda a vida da operação. 3.3. Receitas de serviços: As receitas 
são reconhecidas em conformidade com o regime de competência e apu-
radas como a seguir explicado: • Consultoria: comissão sobre a assessoria 
e consultoria na avaliação de ativos; • Licenciamento software: comissão 
pelo uso da plataforma digital Superbid Marketplace; • Comissão de leilão 
correspondente a um percentual sobre o valor da arrematação; • Interme-
diação: comissão sobre as  intermediações de leilões realizados; • Taxas 
administrativas cobradas aos arrematantes. O Grupo Superbid adota o 
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente que requer o reconhecimento 
da receita na extensão em que for provável que benefícios econômicos 
serão gerados para o Grupo Superbid e quando possa ser mensurada de 
forma confiável. O Grupo Superbid considera sua obrigação de desempe-
nho satisfeita e, consequentemente, reconhece a receita quando conclui a 
intermediação de compra e venda ou quando processa a retiradas de re-
cursos da plataforma para o cliente. Portanto, os contratos são definidos 
no nível de cada transação e não se estendem após à execução da ordem 
do cliente. 3.4. Investimentos: Os investimentos que a Companhia possui 
em controladas estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. 
Com base nesse método, o investimento é contabilizado ao custo de aqui-
sição e, posteriormente, atualizado pelas variações de resultado da contro-
lada e nos dividendos reconhecidos, ambos na proporção da participação 
societária que o Grupo possui. Os investimentos são eliminados no pro-
cesso de consolidação. 3.5. Imobilizado: O ativo imobilizado é registrado 
pelo custo de aquisição, deduzidos de depreciação e perdas por redução 
ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. A depreciação dos 
bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na nota expli-
cativa nº 14 e leva em consideração a vida útil econômica estimada média 
dos bens, conforme segue:

Vida útil média estimada
Computadores e periféricos 5 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Edificações 20 anos
Instalações 10 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros 5 anos
Máquinas e equipamentos 10 anos
Equipamentos de telefonia 5 anos
Veículos 5 anos
Os valores residuais e as vidas úteis dos ativos imobilizados e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício e ajusta-
dos de forma prospectiva, quando for o caso. 3.6. Intangível: Ativos intan-
gíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao 
custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recupe-
rável acumuladas, quando aplicável. A amortização é reconhecida pelo 
método linear com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estima-
da e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o 
efeito de eventuais mudanças nas estimativas é contabilizado prospectiva-
mente. Ativos intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamen-
te são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor re-
cuperável acumuladas, quando aplicável. Uma vez que estes ativos 
possuem vida útil indefinida, não são amortizados. Os ativos intangíveis 
adquiridos em uma combinação de negócios e reconhecidos separada-
mente do ágio são inicialmente registrados pelo seu valor justo na data da 
aquisição, o qual é equivalente ao seu custo. Subsequentemente ao reco-
nhecimento inicial, os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação 
de negócios são registrados ao custo, deduzidos da amortização e das 
perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ati-
vos intangíveis adquiridos separadamente. Um ativo intangível é baixado 
na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes 
do uso ou de sua alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa 
de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas lí-
quidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resul-
tado quando o ativo é baixado. 3.7. Arrendamentos: Na data de início é 
reconhecido o direito de uso e o passivo de arrendamento, a Companhia 
mensura seu passivo ao valor presente dos pagamentos do arrendamento, 
onde é utilizada a taxa incremental, já que não possui taxa de juros implí-
cita em seus contratos. A taxa incremental estimada é em função das taxas 
de captação de financiamentos de longo prazo, ajustada para refletir as 
características do arrendamento, como o risco do ambiente econômico do 
país, moeda, prazo e a data de início do contrato. Se ocorrer alguma alte-
ração do fluxo de caixa esperado no contrato, o passivo é prontamente 
remensurado. Somente será revisada a taxa de desconto caso um novo 
contrato for realizado. A Companhia e suas controladas amortizam o ativo 
de direito de uso pelo método linear, pelo prazo do arrendamento. 
A  Companhia e suas controladas adotaram a norma IFRS 16, equivalente 
ao CPC 06 (R2) em 01/01/2019 e usaram o expediente prático que 
 permitiu que a Companhia e suas controladas não aplicassem os requeri-
mentos no CPC 06 (R2) para arrendamentos de curto prazo (prazo de 
 arrendamento de 12 meses ou menos) e arrendamentos de ativos de baixo 
valor,  reconhecendo uma despesa de arrendamento pelo método linear. 
3.8.  Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administra-
ção revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos imobilizados e 
intangíveis com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân-
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar dete-
rioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identifi-
cadas, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de 
mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando o ativo não gera 
fluxos de caixa separadamente dos outros ativos, a Companhia e suas 
controladas calculam o valor recuperável da unidade geradora de caixa à 
qual o ativo pertence. Quando uma base de alocação razoável e consis-
tente pode ser identificada, os ativos corporativos também são alocados às 
unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades 
geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consis-
tente possa ser identificada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são 
submetidos ao teste de redução ao valor recuperável no mínimo anual-
mente e sempre que houver indicação de que o ativo possa apresentar 
perda por redução ao valor recuperável. O valor recuperável é o maior 
valor entre o valor justo menos os custos de alienação e o valor em uso. 
Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, 
que reflete uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo 
e os riscos específicos do ativo para os quais a estimativa de fluxos de 
caixa futuros não foi ajustada. Se o valor recuperável de um ativo (ou uni-
dade geradora de caixa) calculado for menor que o seu valor contábil, o 

valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu 
valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida 
imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao valor recupe-
rável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do 
ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada do seu 
valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido 
determinado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tives-
se sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exer-
cícios anteriores. A  reversão da perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida imediatamente no resultado, na medida em que elimina a 
perda por redução ao valor recuperável que foi reconhecida para o ativo 
em exercícios anteriores. 3.9. Combinação de negócios: As aquisições de 
negócios são contabilizadas pelo método de aquisição. A contraprestação 
transferida em uma combinação de negócios é mensurada ao valor justo, 
que é calculado pela soma dos valores justos dos ativos transferidos pela 
Companhia e suas controladas na data de aquisição e dos passivos incor-
ridos pela Companhia e suas controladas com relação aos antigos contro-
ladores da entidade adquirida. Os custos relacionados à aquisição são 
reconhecidos no resultado, quando incorridos. Na data de aquisição, os 
ativos adquiridos e os passivos assumidos identificáveis são reconhecidos 
pelo valor justo na data da aquisição. O ágio é mensurado como o excesso 
da soma da contraprestação transferida, do valor das participações mino-
ritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do adquiren-
te anteriormente detida na entidade adquirida (se houver) sobre os valores 
líquidos na data de aquisição dos ativos adquiridos e passivos assumidos 
identificáveis. Se, após a reavaliação, os valores líquidos dos ativos adqui-
ridos e passivos assumidos identificáveis na data de aquisição forem supe-
riores à soma da contraprestação transferida, do valor das participações 
minoritárias na entidade adquirida e do valor justo da participação do ad-
quirente anteriormente detida na entidade adquirida (se houver), o exce-
dente é reconhecido imediatamente no resultado como ganho de compra 
vantajosa. Quando a contraprestação transferida pela Companhia e suas 
controladas em uma combinação de negócios inclui um acordo de contra-
prestação contingente, a contraprestação contingente é mensurada pelo 
valor justo na data de aquisição e incluída na contraprestação transferida 
em uma combinação de negócios. As variações no valor justo da contra-
prestação contingente classificadas como ajustes do período de mensura-
ção são ajustadas retroativamente, com correspondentes ajustes ao ágio. 
Os ajustes do período de mensuração correspondem a ajustes resultantes 
de informações adicionais obtidas durante o “período de mensuração” 
(que não poderá ser superior a um ano a partir da data de aquisição), rela-
cionadas a fatos e circunstâncias existentes na data de aquisição. A conta-
bilização subsequente das variações no valor justo da contraprestação 
contingente não classificadas como ajustes do período de mensuração 
depende da forma de classificação da contraprestação contingente. A con-
traprestação contingente classificada como patrimônio líquido não é re-
mensurada nas datas de relatórios subsequentes e sua correspondente 
liquidação é contabilizada no patrimônio líquido. Outras contraprestações 
contingentes são remensuradas ao valor justo nas datas de relatórios sub-
sequentes, e as variações no valor justo são contabilizadas no resultado. 
Se a contabilização inicial de uma combinação de negócios estiver incom-
pleta no encerramento do período no qual essa combinação ocorreu, o 
Grupo registra os valores provisórios dos itens cuja contabilização estiver 
incompleta. Esses valores provisórios são ajustados durante o período de 
mensuração ou os ativos e passivos adicionais são reconhecidos para re-
fletir as novas informações obtidas relacionadas a fatos e circunstâncias 
existentes na data de aquisição, os quais, se conhecidos, teriam afetado 
os valores reconhecidos naquela data. 3.10. Ágio: O ágio é inicialmente 
reconhecido e mensurado conforme descrito no item “Combinação de ne-
gócios”. O ágio não é amortizado, mas é submetido ao teste de redução ao 
valor recuperável no mínimo anualmente. Para fins do teste de redução ao 
valor recuperável, o ágio é alocado a cada uma das unidades geradoras de 
caixa da Companhia e suas controladas (ou grupos de unidades geradoras 
de caixa) que irão se beneficiar das sinergias da combinação. As unidades 
geradoras de caixa às quais o ágio foi alocado são submetidas anualmen-
te ao teste de redução ao valor recuperável ou, com maior frequência, 
quando houver indicação de que a unidade poderá apresentar redução ao 
valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de caixa for 
menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor recuperável é 
primeiramente alocada para reduzir o valor contábil do ágio alocado à uni-
dade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcionalmente 
ao valor contábil de cada um dos seus ativos. As perdas por redução ao 
valor recuperável do ágio são reconhecidas no período subsequente. Na 
alienação da unidade geradora de caixa, o valor atribuível do ágio é inclu-
ído na apuração do lucro ou prejuízo da alienação. A Companhia e suas 
controladas não reconheceram nenhuma provisão para redução ao valor 
recuperável dos ágios reconhecidos em seu ativo intangível. 
3.11.  Reconhecimento de despesas: As despesas são contabilizadas pelo 
regime de competência, obedecendo a sua vinculação com a realização 
das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que competem a 
exercícios futuros são ativadas de acordo com seus respectivos prazos de 
duração. 3.12. Provisões: Provisões são reconhecidas quando a Compa-
nhia tem uma obrigação presente (legal ou presumida) em consequência 
de um evento passado, seja provável que benefícios econômicos sejam 
requeridos para liquidar a obrigação, e uma estimativa confiável do valor 
da obrigação possa ser feita. O valor reconhecido como provisão é a me-
lhor estimativa da compensação necessária para liquidar a obrigação pre-
sente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as incerte-
zas relativos à obrigação. A despesa relativa a qualquer provisão é 
apresentada na demonstração do resultado. Se o efeito do valor temporal 
do dinheiro for significativo, as provisões são descontadas utilizando uma 
taxa corrente antes dos tributos que reflete, quando adequado, os riscos 
específicos ao passivo. Quando for adotado desconto, o aumento na pro-
visão devido à passagem do tempo é reconhecido como custo de financia-
mento. A provisão pode ser revertida caso a estimativa de perda não seja 
mais considerada provável devido a mudanças nas circunstâncias ou 
quando a obrigação for liquidada. Passivos contingentes não são reconhe-
cidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando a pro-
babilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valo-
res não possam ser estimados. Os ativos contingentes não são 
reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quando 
a entrada de benefícios econômicos for tida como provável. Caso a entra-

da de benefícios econômicos seja tida como praticamente certa, o ativo 
relacionado não é um ativo contingente e seu reconhecimento é adequa-
do. A Companhia e suas controladas são parte de processos judiciais e 
administrativos. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas são 
constituídas para todas as contingências referentes a processos para os 
quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a con-
tingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. Avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais re-
centes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas constan-
temente e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais 
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. A Companhia e suas controladas reconhecem, ain-
da, provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes 
sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos tra-
balhados pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devi-
das, mas não efetivadas, em cada exercício. 3.13. Empréstimos e financia-
mentos: A Companhia e suas controladas registram seus empréstimos e 
financiamentos obtidos com base no custo amortizado usando o método 
de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do 
resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o proces-
so de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 3.14. Imposto de 
renda e contribuição social correntes e diferidos: A despesa com imposto 
de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes 
e diferidos. Impostos correntes: O imposto corrente se baseia no lucro real 
do exercício. O lucro real difere do lucro apresentado no resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, 
além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanen-
te. Os passivos fiscais correntes da Companhia e suas controladas são 
calculados com base em alíquotas fiscais promulgadas ou substancial-
mente promulgadas no final do período de relatório. Uma provisão é reco-
nhecida para questões para as quais a apuração de impostos é incerta, 
mas há probabilidade de desembolso futuro de recursos para uma autori-
dade fiscal. As provisões representam a melhor estimativa do valor a ser 
pago. O lançamento de impostos se baseia no julgamento de profissionais 
da Companhia e suas controladas, suportado pela experiência anterior 
com relação a essas atividades e, em determinados casos, com base na 
opinião de consultores fiscais. Impostos diferidos: O imposto diferido é o 
imposto devido ou a recuperar sobre as diferenças temporárias entre o 
valor contábil de ativos e passivos nas demonstrações financeiras e as 
correspondentes bases de cálculo usadas na apuração do lucro real e é 
contabilizado pelo método do passivo. Os passivos fiscais diferidos são 
geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributá-
veis e os ativos fiscais diferidos são reconhecidos quando for provável que 
a Companhia e suas controladas apresentarão lucro tributável em montan-
te suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
utilizadas. Passivos fiscais diferidos não são reconhecidos se a diferença 
temporária for resultante do reconhecimento inicial de ágio. Os passivos 
fiscais diferidos foram reconhecidos sobre as diferenças temporárias asso-
ciadas ao reconhecimento da amortização fiscal do ágio em combinação 
de negócios, e que somente serão reconhecidos contabilmente por meio 
de alienação ou eventual impairment. Os ativos fiscais diferidos originados 
de diferenças temporárias dedutíveis somente são reconhecidos quando 
for provável que haverá lucro tributável futuro em montante suficiente para 
que tais diferenças temporárias possam ser utilizadas e quando sua rever-
são for provável em um futuro previsível. O valor contábil dos ativos fiscais 
diferidos é revisado no fim de cada período de relatório e reduzido quando 
não for mais provável que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis 
para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele. Impostos diferi-
dos são calculados com base nas alíquotas fiscais aplicáveis no período 
no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, 
com base nas leis e alíquotas fiscais promulgadas ou substancialmente 
promulgadas no fim de cada período de relatório. A mensuração dos ativos 
e passivos fiscais diferidos reflete as consequências fiscais que resulta-
riam da forma na qual a Companhia e suas controladas esperam, no fim de 
cada período de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses 
ativos e passivos. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 
quando há um direito legalmente exequível de compensar os ativos fiscais 
correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os ativos e passi-
vos fiscais diferidos se relacionam com os impostos incidentes pela mes-
ma autoridade tributável onde há intenção de liquidar os impostos corren-
tes e passivos em uma base líquida. Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos do exercício: O imposto de renda e a contribui-
ção social correntes e diferidos são reconhecidos no resultado do exercí-
cio, exceto quando estão relacionados a itens registrados em outros resul-
tados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os 
impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em outros resul-
tados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. 
Quando os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização ini-
cial de uma combinação de negócios, o efeito fiscal é considerado na 
contabilização da combinação de negócios. 3.15. Instrumentos financei-
ros: Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patri-
monial da Companhia e suas controladas quando estas forem parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros 
são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação di-
retamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos finan-
ceiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor 
justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo 
dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. 
Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos 
imediatamente no resultado. Ativos financeiros: Os ativos financeiros reco-
nhecidos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado e ao 
valor justo por meio do resultado, dependendo de sua classificação. A clas-
sificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das 
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do 
modelo de negócios da Companhia e suas controladas para a gestão des-
tes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que 
não contenham um componente de financiamento significativo ou para as 
quais a Companhia e suas controladas tenham aplicado o expediente prá-
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tico, a Companhia e suas controladas inicialmente mensuram um ativo fi-
nanceiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de 
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. 
As contas a receber de clientes que não contenham um componente de 
financiamento significativo, ou para as quais a Companhia e suas controla-
das tenham aplicado o expediente prático, são mensuradas pelo preço de 
transação determinado de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente, equivalente ao IFRS 9. Para que um ativo financeiro seja classifica-
do e mensurado pelo custo amortizado ele precisa gerar fluxos de caixa 
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também 
referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. 
Esta avaliação é executada em nível de instrumento. O modelo de negó-
cios da Companhia e suas controladas para administrar ativos financeiros 
se refere a como gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de 
caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da 
cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros 
ou de ambos. As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a 
entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou 
convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data 
da negociação, ou seja, a data em que a Companhia e suas controladas se 
comprometem a comprar ou vender o ativo. Para fins de mensuração sub-
sequente, os ativos financeiros são classificados, pela Companhia e suas 
controladas, em duas categorias: • Ativos financeiros ao custo amortizado; 
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia e 
suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado se 
ambas as seguintes condições forem atendidas: (i) o ativo financeiro for 
mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos fi-
nanceiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e (ii) os termos 
contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a 
fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal 
e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo 
amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros 
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas 
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou 
apresenta redução ao valor recuperável. Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para ne-
gociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente 
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classificados como man-
tidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda ou re-
compra no curto prazo. Derivativos, inclusive derivativos embutidos sepa-
rados, também são classificados como mantidos para negociação, 
a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. 
A Companhia e suas controladas não possuem instrumentos financeiros 
derivativos, nem contabilidade de “hedge”. Ativos financeiros com fluxos de 
caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
 independentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios para 
os instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito 
acima, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo 
por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir 
significativamente, um descasamento contábil. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo 
valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na de-
monstração do resultado. Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma 
parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) deixa de ser reconhecido quando: (i) os direitos de receber 
fluxos de caixa do ativo expiraram, ou (ii) a Companhia e suas controladas 
transferiram seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu 
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem 
atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e 
houve a transferência substancial de todos os riscos e benefícios do ativo, 
ou não houve a transferência nem retenção substancial de todos os riscos 
e benefícios do ativo, mas ocorreu a transferência do controle do ativo. 
Quando a Companhia e suas controladas transferem seus direitos de rece-
ber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, ele 
avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. 
Quando não transferiram nem retiveram substancialmente todos os riscos 
e benefícios do ativo, nem transferiram o controle do ativo, a Companhia e 
suas controladas continuam a reconhecer o ativo transferido na medida de 
seu envolvimento continuado. Neste caso reconhece um passivo associa-
do. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma 
base que reflita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia e suas 
controladas. O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o 
ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e 
(ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser 
obrigada a restituir (valor da garantia). Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros: A Companhia e suas controladas reconhecem uma pro-
visão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dí-
vida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de cré-
dito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa 
contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa 
que a Companhia e suas controladas esperam receber, descontados a 
uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. 
Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garan-
tias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos ter-
mos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em 
duas etapas. Passivos financeiros: Todos os passivos financeiros são 
mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de 
passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do pas-
sivo financeiro. Para fins de mensuração subsequente, os passivos finan-
ceiros são classificados, pela Companhia e suas controladas, em duas 
categorias: • Passivos financeiros ao custo amortizado; • Passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação 
e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado. Ganhos ou perdas em passivos para negociação 
são reconhecidos na demonstração do resultado. Após o reconhecimento 
inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a 
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizan-
do o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos 
no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo 
de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado 
levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas 
ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. 
A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despe-
sa financeira na demonstração do resultado. Um passivo financeiro é bai-
xado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obri-
gação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. 
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo 
mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um 
passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modifica-
ção deixa de ser reconhecida no passivo original e o reconhecimento de 
um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhe-
cida na demonstração do resultado. Compensação de instrumentos finan-
ceiros: Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido é apresentado no balanço patrimonial consolidado se houver 
um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores reco-
nhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os 
ativos e liquidar os passivos simultaneamente. 3.16. Demonstrações dos 
fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o Pronuncia-
mento Técnico CPC 03(R2)/IAS 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
emitido pelo IASB. 3.17. Demonstração do Valor Adicional (“DVA”): Essa 
demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Compa-
nhia e suas controladas e sua distribuição durante determinado período e 
é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, 
como parte de suas demonstrações financeiras individuais e como infor-
mação suplementar às demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as 
IFRSs. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos regis-
tros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações fi-
nanceiras e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela 
Companhia e suas controladas, representada pelas receitas (receita bruta 
das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e 
os efeitos da provisão para perda de créditos), pelos insumos adquiridos 
de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e servi-
ços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, 
os efeitos das perdas e da recuperação de valores ativos e a depreciação 
e amortização) e pelo valor adicionado recebido de terceiros (participação 
nos lucros de controladas, receitas financeiras e outras receitas). A segun-
da parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impos-
tos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remune-
ração de capitais próprios. 3.18. Segmentos operacionais: A Administração 
da Companhia baseia suas decisões em relatórios financeiros preparados 
pelos mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas de-
monstrações financeiras. As demonstrações financeiras são usadas pela 
Administração para tomada de decisões sobre alocações de recursos e 
avaliação de desempenho. Portanto, a Administração concluiu que opera 
em um único segmento operacional e, portanto, considera que divulgações 
adicionais sobre segmentos não são necessárias. 4. Julgamentos, Esti-
mativas e Premissas Contábeis Significativas: 4.1. Julgamentos: A 
preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as di-
vulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações. 
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia le-
var a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do 
ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. 4.2. Vidas úteis dos bens - 
Estimativas e premissas: a) Ativo imobilizado e do ativo intangível: A Com-
panhia e suas controladas revisam as vidas úteis estimadas dos bens do 
ativo imobilizado e intangível anualmente no final de cada exercício. Du-
rante o exercício corrente, como resultado desta avaliação, a Administra-
ção estabeleceu que as vidas úteis dos seus bens imobilizados e intangí-
veis se mantiveram inalteradas quando comparadas com aquelas 
adotadas nos exercícios comparativos. b) Tributos: A Companhia constitui 
provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, para 
possíveis consequências de fiscalizações por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões ba-
seia-se em vários fatores, como experiência em fiscalizações fiscais ante-
riores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela enti-
dade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de 
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos. Adicional-
mente, impostos a recuperar são reconhecidos à medida que a Companhia 
possua expectativa de realização de tais saldos por compensação com 
outros tributos. c) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: 
A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para causas tribu-
tárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da probabilidade 
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identi-
ficadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. d) Perda 
por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por 
redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o 
maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cál-
culo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mer-
cado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em 
uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa 
derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de 
reorganização com as quais a Companhia e suas controladas ainda não 
tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que me-
lhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. 
O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de 
fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 
e) Cálculo da provisão para perdas: Ao mensurar as perdas de crédito es-
peradas, a Companhia e suas controladas usam informações razoáveis e 
suportáveis sobre o futuro, que se baseiam nas premissas para a movi-
mentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores 
irão afetar uns aos outros. A perda por inadimplência é uma estimativa da 
perda resultante de inadimplência. Ela se baseia na diferença entre os 

fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria rece-
ber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e as melho-
rias de crédito totais. A probabilidade de inadimplência é um dado impor-
tante para a mensuração da perda de crédito esperada. A probabilidade de 
inadimplência é uma estimativa aplicada durante um período de tempo 
específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas 
de condições futuras. Aumento significativo no risco de crédito impacta a 
perda de crédito esperada. Ao avaliar se o risco de crédito de um ativo 
aumentou significativamente, a Companhia e suas controladas levam em 
consideração informações acerca do futuro qualitativas e quantitativas ra-
zoáveis e comprováveis. f) Mensurações do valor justo e processos de 
avaliação: Alguns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas 
podem ser mensurados pelo valor justo para fins de elaboração das de-
monstrações financeiras. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, 
são usados dados observáveis do mercado na medida em que estejam 
disponíveis. Quando não há  informações de Nível  1  disponíveis,  outras 
técnicas de avaliação são utilizadas e informações adequadas ao modelo. 
Os ativos adquiridos líquidos dos passivos assumidos em combinações de 
negócio têm seus valores justos mensurados na data da aquisição. Deter-
minadas premissas são adotadas pelos avaliadores para determinação de 
tais valores justos. A contraprestação contingente em combinações de 
negócios e ativos financeiros não derivativos mantidos para negociação 
são particularmente sensíveis a mudanças em um ou mais dados observá-
veis considerados razoavelmente possíveis no próximo exercício. g) Men-
surações das taxas de desconto de arrendamentos: As taxas de desconto 
aplicadas na mensuração dos direitos de uso e passivos de arrendamento 
foram definidas pela Companhia considerando as taxas incrementais, uma 
vez que os contratos firmados não possuem a informação da taxa implíci-
ta. Para determinação das taxas incrementais, utilizadas como taxas de 
desconto, a Companhia utilizou informações dos contratos de arrenda-
mento, e adotou premissas, tais como a estrutura de capital da Companhia 
e o risco do ambiente econômico do país. 4.3. Normas e interpretações já 
adotadas pela Companhia e suas controladas: A seguir estão apresenta-
das as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a partir de 
01/01/2021: • Alterações no CPC 06/IFRS 16 - Benefícios relacionados à 
Covid-19 concedidos para arrendatários em contrato de arrendamento; e 
• Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 - Reforma da taxa de juros de referência. A ado-
ção dessas alterações de normas não resultou impacto relevante sobre as 
divulgações ou valores divulgados nestas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas. 4.4. Normas e interpretações que ainda não estão 
em vigor: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras do 
Grupo, estão descritas a seguir. O Grupo Superbid pretende adotá-las, se 
cabível, quando entrarem em vigor. • IFRS 17 - Contratos de seguro, que 
entrará em vigor a partir de 01/01/2023; • Alteração na norma IAS 16 Imo-
bilizado - Classificação do resultado gerado antes do imobilizado estar em 
condições projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem considerados 
para a classificação de itens produzidos antes do imobilizado estar nas 
condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é efetiva para exer-
cícios  iniciando em/ou após 01/01/2022; • Melhorias anuais nas Normas 
IFRS 2018-2020 efetiva para exercícios iniciados em ou após 01/01/2022. 
Efetua alterações nas normas  IFRS 1,  abordando aspectos  de primeira 
adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste de 10% 
para a  reversão de passivos  financeiros;  IFRS 16, abordando exemplos 
ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de 
mensuração a valor justo. • Alteração na norma IFRS 3 - inclui alinhamen-
tos conceituais desta norma com a estrutura conceitual das IFRS. As alte-
rações  à  IFRS  3  são  efetivas  para  períodos  iniciados  em  ou  após 
01/01/2022; • Alteração na norma IAS 1 - Esta alteração esclarece aspec-
tos a serem considerados para a classificação de passivos como circulan-
te e não-circulante. Alteração à IAS 1 efetiva para períodos iniciados em ou 
após 01/01/2023; e • Alteração na norma IFRS 4 - Extensão das isenções 
temporárias da aplicação da IFRS 9 para seguradoras. Esclarece aspectos 
referentes a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da 
norma IFRS 9 para seguradoras. Alteração à IFRS 4 efetiva para períodos 
iniciados em ou após 01/01/2023. A administração da Companhia está 
estudando os eventuais efeitos na adoção das referidas normas, no entan-
to, não é esperado impacto relevante sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia em períodos futuros.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Caixa - - 7 950
Conta corrente 3 1 49.544 33.334
Aplicações financeiras 4.470 1.219 65.073 33.999
Total 4.473 1.220 114.624 68.283
As aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez estão represen-
tadas por Certificados de Depósitos Bancários - CDB em renda fixa. 
O  rendimento médio em 2021 e 2020 foi de 100% do CDI.
6. Contas a Receber: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Repasses a receber - nacional - - 186 542
Repasses a receber - exterior - - 1.525 3.053
PCLD - Repasses exterior - - (171) (143)
Total - - 1.540 3.452
Repasses a receber: Os repasses incluem as faturas do bem vendido, a 
comissão e as taxas de administração devidos pelo arrematante. Apenas 
após o recebimento dos repasses o bem arrematado pode ser retirado. Até 
abril de 2020 todo o fluxo financeiro das operações era intermediado pelos 
leiloeiros (agentes independentes ao Grupo Superbid), responsáveis por 
realizar o repasse do valor do bem arrematado aos comitentes (vendedo-
res) e as comissões e taxas ao Grupo Superbid. Desta forma, os valores 
de repasses a receber nacionais até esta data eram, em sua maioria, devi-
dos por estes leiloeiros independentes. A partir de 2021 o Grupo Superbid 
passou a concentrar na S4Payments, empresa de meios de pagamento 
exclusiva para compradores e vendedores, a cobrança, arrecadação e re-
passe de lotes e comissões recebidos pelos agentes de venda atuantes no 
Superbid Marketplace. Os repasses nacionais destes lotes arrecadados 
passaram a ser devidos diretamente pelos arrematantes e não mais pelos 
leiloeiros, cabendo à S4Payments a consolidação e transferência de valo-
res e comissões recebidas aos seus respectivos favorecidos. A exceção 
deste processo são os valores devidos em arrematações judiciais, algu-
mas vendas realizadas pela administração pública, que depende de altera-
ções de procedimento e alguns clientes privados ainda em fase de ajuste 
operacional. Nas operações com as Empresas LATAM não há a interme-

diação pelo leiloeiro e os compradores podem realizar os pagamentos 
através de duas formas: (i) operações sem repasse: os pagamentos são 
feitos diretamente aos comitentes e a parte referente a comissão paga di-
retamente para as Empresas LATAM ou (ii) operações com repasse: a fa-
tura é emitida no montante total e o comprador paga apenas para a empre-
sa, sendo de responsabilidade das Empresas LATAM realizar o repasse do 
valor do bem aos comitentes. A composição dos saldos de repasses a re-
ceber, nacional e exterior, está apresentada a seguir:

Consolidado
A vencer 31/12/21 31/12/20
Até 30 dias 1.012 1.865
30 a 60 dias 106 274
Acima 60 dias 69 797
Vencido
Até 30 dias 184 80
30 a 60 dias 3 220
Acima 60 dias 337 359
Total 1.711 3.595
O Grupo mantém uma provisão para créditos de liquidação duvidosa que, 
no julgamento da administração, reflete as perdas inerentes a sua ativida-
de. Para fins de determinação do valor recuperável da carteira de clientes 
adota-se a perda de 33% do saldo a cada ano vencido até que se comple-
te 100% do montante.
7. Adiantamento: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Funcionários - - 630 469
Viagens - - 74 67
Fornecedores 1 50 3.088 1.577
Total 1 50 3.792 2.113
8. Tributos a Recuperar: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Tributos s/o lucro a compensar (a) - - 4.371 4.960
Saldos negativos - - 1.416 581
Tributos retidos na fonte (b) 27 - 1.192 671
Tributos a compensar 390 379 861 205
IVA e outros tributos LATAM
 a compensar (c) - - 3 15
Total 417 379 7.843 6.432
(a) Créditos de IRPJ e CSLL por estimativa realizada a maior. (b) Tributos 
retidos derivado de operações de compras e emissão de notas de 
 cobrança. (c) Inclui tributos específicos das Empresas LATAM, tais como 
IVA, IGV e ICA.
9. Tributos Diferidos: Controladora Consolidado
Ativo 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Diferenças temporárias (a) - - 1.260 1.229
Total - - 1.260 1.229
Circulante - - 949 944
Não circulante - - 311 285
(a) Diferenças temporárias entre a base contábil e fiscal de tributos sobre 
as receitas que advém das operações nas Empresas LATAM. Com base 
na expectativa de realização efetuada pela Administração, os impostos 
diferidos ativos reconhecidos em 31/12/2021 e 2020 no ativo do consolida-
do serão realizados conforme demonstrativo a seguir:

Consolidado
Ano 31/12/21 31/12/20
2021 - 944
2022 949 285
2023 311 -
Após 2023 - -
Imposto diferido sobre diferenças temporárias ativas,
 prejuízo fiscal e base negativa de CSLL 1.260 1.229

Controladora Consolidado
Passivo 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
IRPJ e CSLL sobre ágio (a) - - 7.129 3.564
Impostos diferidos - Latam - - 2 -
Total - - 7.131 3.564
(a) Passivo fiscal diferido por diferenças temporárias tributáveis relaciona-
das ao ágio na combinação de negócios realizada entre a MaisAtivo e 
SOLD (ver também nota explicativa nº11). O passivo é reconhecido à me-
dida em que o ágio é amortizado para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
10. Outros Valores a Receber: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Cauções - aluguel - - 721 500
Venda de participação
 societária (a) 650 848 650 848
Cláudio Rubens - - - 235
Outros valores a receber - - 145 292
Total 650 848 1.516 1.875
Circulante 150 198 536 725
Não circulante 500 650 980 1.150
(a) Saldo a receber relativo à venda de 99% do capital social da S4A, com 
vencimentos até 2024, conforme nota explicativa nº11. 11. Investimentos: 
Os investimentos são representados pelos saldos a seguir:

Controladora Consolidado
Controladas 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
S4PCobrança - 998 - -
S4Payments 1.088 191 - -
MaisAtivo 17.105 8.792 - -
SBWS 9.115 10.147 - -
Peru 4.048 1.967 - -
Colômbia 4.616 3.282 - -
Argentina 5.624 3.084 - -
Subtotal 41.596 28.461 - -
Particip. em não controlada (a) 22 22 22 22
Obras de arte - - 20 20
Total 41.618 28.483 42 42
Provisão para perda 
 em investimentos

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Solutiona (1.192) (2.408) - -
Chile (378) (3.682) - -
Total (1.570) (6.090) - -
(a) Participação na empresa SB Argentina S.A (“SBA”). Em 2016 o Grupo 
Superbid concordou com encerramento de suas atividades comerciais, 
dando início ao processo de dissolução, que se estende até hoje. 
a)  Movimentação dos saldos de investimentos: As movimentações nos 
saldos das controladas estão demonstradas a seguir.

Controladas 31/12/2020

Aquisição/ 
Alienação de 
participação

Perda na 
aquisição de 

investimentos
Distribuição 

de dividendos

Ajustes de 
conversão 
e inflação

Resultado de 
equivalência 

patrimonial 31/12/2021
S4PCobrança 998 (150) - (980) - 132 -
S4Payments 191 3.237 * - - - (2.340) 1.088
MaisAtivo 8.792 - - (8.594) - 16.907 17.105
SBWS 10.147 - - (10.213) - 9.181 9.115
Peru 1.967 1.505 (539) (3.056) 133 4.038 4.048
Colômbia 3.282 - - (2.552) (606) 4.492 4.616
Argentina 3.084 - - (2.830) 884 4.486 5.624
Total 28.461 4.592 (539) (28.225) 411 36.896 41.596
Provisão para perda em investimentos
Solutiona (2.408) - - - - 1.216 (1.192)
Chile (3.682) 3.209 (496) - 243 348 (378)
Total (6.090) 3.209 (496) - 243 1.564 (1.570)

Controladas 31/12/2019
Aquisição de 
participação

Distribuição 
de dividendos

Ajustes de 
conversão e inflação

Resultado de 
equivalência patrimonial 31/12/2020

S4PCobrança 581 - (498) - 915 998
S4Payments 909 1.700* - - (2.418) 191
MaisAtivo 4.179 - (6.447) - 11.060 8.792
Webservice 10.447 - (8.454) - 8.154 10.147
Peru 2.288 - (1.415) 12 1.082 1.967
Colômbia 1.809 - (1.962) 873 2.562 3.282
Argentina 2.081 - (1.929) 199 2.733 3.084
Total 22.294 1.700 (20.705) 1.084 24.088 28.461
Provisão para perda em investimentos
Solutiona (1.424) - - - (984) (2.408)
Chile (2.365) - - (1.268) (49) (3.682)
Total (3.789) - - (1.268) (1.033) (6.090)
* Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) realizado. Em 31/12/2021 e 2020 a Controladora deixou de receber parte dos dividendos que 
faria jus de acordo com sua participação no capital das controladas MaisAtivo, SBWS, Peru, Argentina, S4PCobrança e Colômbia. Esses dividendos 
foram direcionados a seus sócios nessas empresas. Como consequência foram reconhecidas perdas de R$7.685 e R$3.078 respectivamente, nos re-
sultados dos exercícios da Controladora, identificadas na linha “Perda com distribuição desproporcional de lucros” na demonstração de resultado. 
b) Demonstrações financeiras resumidas das controladas e conciliação com as demonstrações financeiras da Companhia (Controladora e Consolida-
do): Os saldos contábeis das controladas diretas e indiretas da Companhia em 31/12/2021 e 2020 estão apresentados a seguir.

Em 31/12/2021

Controladas diretas Ativo circulante
Ativo não 
circulante Passivo circulante

Passivo não 
circulante Patrimônio líquido Receita líquida

Lucro 
(prejuízo) líquido

S4PCobrança - - - - - 316 132
S4Payments 61.650 - 60.561 - 1.089 218 (2.340)
Solutiona 907 1.433 1.215 2.317 (1.192) 6.723 1.216
MaisAtivo 10.634 56.175 33.697 16.007 17.105 69.776 16.907
SBWS 10.832 17.885 9.882 9.720 9.115 49.382 9.181
Peru 12.490 287 8.729 - 4.048 14.023 5.953
Chile 6.092 1.821 7.046 1.246 (379) 10.031 845
Colômbia 15.622 295 10.022 125 5.770 17.336 5.615
Argentina 24.262 3.865 16.754 125 11.248 24.635 8.972
Controladas indiretas
AutoArremate 145 388 201 2.599 (2.267) 51 (2.699)
NWS 171 376 278 - 269 1.557 (2.657)

Em 31/12/2020

Controladas diretas Ativo circulante
Ativo não 
circulante Passivo circulante

Passivo não 
circulante Patrimônio líquido Receita líquida

Lucro 
(prejuízo) líquido

S4PCobrança 8.025 141 7.168 - 998 1.774 915
S4Payments 1.102 - 907 - 195 4 (2.418)
Solutiona 403 1.889 1.000 3.702 (2.410) 1.588 (984)
MaisAtivo 21.065 58.286 33.731 36.828 8.792 59.475 11.060
Webservice 14.164 11.043 5.398 9.661 10.148 36.525 8.157
Peru 7.718 1.099 5.100 467 3.250 7.738 1.788
Chile 5.437 3.054 10.404 2.932 (4.845) 6.470 (64)
Colômbia 11.154 272 7.342 (17) 4.101 9.961 3.201
Argentina 17.641 2.160 13.320 288 6.193 16.916 5.467
Controladas indiretas
AutoArremate 210 456 262 50 354 94 (993)
NWS 75 494 417 - 152 573 (588)
Os quadros a seguir conciliam as demonstrações financeiras das controladas diretas com os saldos dos investimentos da controladora.

31/12/2021 31/12/2020
Controladas Participação em 31/12/21 Patrimônio líquido Investimento Patrimônio líquido Investimento
S4PCobrança 99,99% - - 998 998
S4Payments 99,92% 1.089 1.088 195 191
Solutiona 100,00% (1.192) (1.192) (2.410) (2.408)
MaisAtivo 100,00% 17.105 17.105 8.792 8.792
SBWS 100,00% 9.115 9.115 10.148 10.147
Peru 99,99% 4.048 4.048 3.250 1.967
Chile 99,80% (379) (378) (4.845) (3.682)
Colômbia 80,00% 5.770 4.616 4.101 3.282
Argentina 50,00% 11.248 5.624 6.193 3.084
c) Combinação de negócios: A seguir, descrevemos um resumo de cada 
aquisição da Companhia: - Aquisição de controle e incorporação - SOLD: 
Em 01/02/2019 a MaisAtivo adquiriu 100% do capital social da SOLD, se-
guindo a estratégia do Grupo de ampliar receitas e fortalecer sua posição 
no mercado. A escolha da SOLD deu-se pela força de trabalho 
 especializada no tipo de atividade realizada pela MaisAtivo, de prospecção 
e venda de ativos a serem leiloados. O valor da aquisição foi de R$52.670. 
Em 28/12/2018 houve o adiantamento de R$2.000 para um dos vendedo-
res. Até 31/12/2019, a dívida equivalente a 25% da participação de um dos 
vendedores foi quitada, no valor de R$2.250. O pagamento para o 
 segundo vendedor, equivalente a 75% do valor total, foi estimado no mon-
tante de R$42.247, em 24 parcelas iguais e consecutivas, sendo a primei-
ra com vencimento em 01/02/2021 e uma parcela contingente de R$6.172 
(“earn-out”) condicionada à permanência de um dos sócios vendedores 
nas atividades da SOLD até janeiro de 2021. Os saldos a pagar são reco-
nhecidos na rubrica “Aquisição de participação societária” no curto e longo 
prazo. Em 31/12/2021 o montante da dívida era de R$23.962 e em 
31/12/2020 R$44.833. A MaisAtivo contratou empresa independente que 
emitiu laudo que avaliou os ativos e passivos da SOLD a valor justo na 
data da aquisição do controle, resultando em ativo total adquirido, líquido 
de passivos assumidos, de R$252. A combinação de negócios resultou no 
reconhecimento de um ágio baseado em rentabilidade futura de R$52.418 
reconhecido junto ao investimento, na data da aquisição, nas demonstra-
ções financeiras individuais e transferido para o grupo de intangíveis no 
evento da incorporação da SOLD. Em 18/12/2019 a SOLD foi incorporada 

pela MaisAtivo. - Venda de participação societária - S4A: Em 20/12/2019 a 
SBPAR, titular de 100% do capital social da S4A, vendeu todas suas quo-
tas para três pessoas físicas. O montante da venda foi de R$721, com 
prazos para pagamento anuais até 2024. Também foi estipulada o recebi-
mento da dívida de R$292, referente a empréstimos realizados pela 
SBPAR, no qual os compradores se comprometeram a pagá-los em 12 
parcelas mensais consecutivas. Em 31/12/2021 o montante a ser recebido 
é de R$650 (R$848 em 31/12/2020) conforme rubrica registrada na nota 
explicativa nº 10. - Aquisição de controle - AutoArremate: Em 10/07/2020 a 
SBWS adquiriu 56,7% do capital social da AutoArremate, alinhando-se 
com o modelo de negócio do Grupo, que consiste em um ambiente online 
para transações de compra e venda. A escolha da AutoArremate deu-se 
pela posição estratégica no mercado, pois foi uma das primeiras compa-
nhias a desenvolver um marketplace digital para compra e venda de 
 veículos no mercado secundário. O valor total da aquisição foi de R$2.003, 
sendo R$215 pago à vista, 18 parcelas mensais de R$25, totalizando 
R$443 a valor presente, obrigação de R$1.230 de aporte na AutoArremate 
e contraprestação contingente (“earn-out”) estimada em R$115. Em 2021 
os valores pagos foram de R$275 (R$390 em 31/12/2020) e o aporte feito 
foi de R$80 (R$1.155 em 31/12/2020). O saldo a pagar foi reconhecido na 
rubrica “Aquisição de participação societária” no curto prazo e em 
31/12/2021 era de R$103 (R$208 em 31/12/2020). A SBWS elaborou lau-
do de avaliação do valor justo líquido, que avaliou os ativos e passivos da 
AutoArremate a valor justo na data da aquisição do controle, resultando no 
ativo adquirido, líquido de passivos assumidos de R$2.103. Os ativos ad-

31/12/2021 31/12/2020

Custo
Amortização 

acumulada
Atualização monetária de 
controladora no exterior

Ajuste de 
conversão

Direito de 
uso líquido

Direito de 
uso líquido

Imóveis 11.839 (6.334) 150 (98) 5.557 8.586
Equipamentos 1.386 (417) - - 969 38
Total 13.225 (6.751) 150 (98) 6.526 8.624
A movimentação do direito de uso foi a seguinte: Consolidado

Direito de uso 31/12/2020 Adições Baixas
Atualização monetária de 
controladora no exterior Ajuste de conversão 31/12/2021

Imóveis 12.490 99 (750) 286 (19) 12.106
Equipamentos 107 1.279 - - - 1.386
Subtotal 12.597 1.378 (750) 286 (19) 13.492
Amortização acumulada: Imóveis (3.903) (3.081) 651 (136) (79) (6.549)
Equipamentos (70) (348) - - - (417)
Subtotal (3.973) (3.429) 651 (136) (79) (6.966)
Total 8.624 (2.051) (99) 150 (98) 6.526

Consolidado
Direito de uso 31/12/2019 Adições Baixas Atualização Monetária Ajuste de conversão 31/12/2020
Imóveis 11.505 6.675 (5.770) 171 (91) 12.490
Equipamentos 107 - - - - 107
Subtotal 11.612 6.675 (5.770) 171 (91) 12.597
Amortização acumulada: Imóveis (3.224) (3.815) 3.120 (26) 42 (3.903)
Equipamentos (35) (35) - - - (70)
Subtotal (3.259) (3.850) 3.120 (26) 42 (3.973)
Total 8.353 2.825 (2.650) 145 (49) 8.624
13. Imobilizado: A composição do imobilizado, somente do consolidado, está representada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020

Custo
Depreciação 

acumulada
Atualização monetária de 

controlada no exterior
Ajuste de 

conversão
Imobilizado 

líquido
Imobilizado 

líquido
Computadores e periféricos 2.834 (2.225) 53 22 684 890
Móveis e utensílios 1.262 (609) 38 27 718 722
Edificações 284 (240) 61 49 154 173
Máquinas e equipamentos 244 (182) - - 62 91
Instalações 346 (263) 7 4 94 125
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.740 (2.764) - - (24) 505
Equipamentos de telefonia 136 (102) 2 - 36 45
Veículos 639 (332) - - 307 450
Subtotal 8.485 (6.717) 161 102 2.031 3.001
Outros 17 - - - 17 17
Subtotal 17 - - - 17 17
Total 8.502 (6.717) 161 102 2.048 3.018
A movimentação do imobilizado é demonstrada a seguir: Consolidado

Custos 31/12/20 Adições Baixas
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão 31/12/21
Computadores e periféricos 2.841 127 (134) 125 (36) 2.923
Móveis e utensílios 1.215 117 (70) 61 (19) 1.304
Edificações 284 - - 118 (35) 367
Máquinas e equipamentos 250 1 (7) - - 244
Instalações 346 - - 13 (4) 355
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.740 - - - - 2.740
Equipamentos de telefonia 123 23 (10) 6 (1) 141
Veículos 850 - (211) - - 639
Subtotal 8.649 268 (432) 323 (95) 8.713
Depreciação: (-) Computadores e periféricos (1.951) (422) 147 (71) 58 (2.239)
(-) Móveis e utensílios (493) (162) 46 (23) 46 (586)
(-) Edificações (111) (129) - (57) 84 (213)
(-) Máquinas e equipamentos (159) (23) - - - (182)
(-) Instalações (221) (42) - (6) 8 (261)
(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros (2.235) (529) - - - (2.764)
(-) Equipamentos de telefonia (78) (24) - (3) - (105)
(-) Veículos (400) (134) 202 - - (332)
Subtotal (5.648) (1.465) 395 (160) 196 (6.682)
Outros: Outros 17 - - - - 17
Subtotal 17 - - - - 17
Total 3.018 (1.197) (37) 163 101 2.048

Consolidado

Custos 31/12/19 Adições Baixas
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão 31/12/20
Computadores e periféricos 2.511 329 (36) 59 (22) 2.841
Móveis e utensílios 1.017 267 (94) 34 (9) 1.215
Edificações 215 19 - 67 (17) 284
Máquinas e equipamentos 429 - (179) - - 250
Instalações 145 190 - 12 (1) 346
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.730 10 - - - 2.740
Equipamentos de telefonia 121 - - 3 (1) 123
Veículos 1.189 1.060 (1.399) - - 850
Subtotal 8.357 1.875 (1.708) 175 (50) 8.649
Depreciação: (-) Computadores e periféricos (1.551) (438) 29 (29) 38 (1.951)
(-) Móveis e utensílios (411) (143) 40 (9) 30 (493)
(-) Edificações (48) (99) - (13) 49 (111)
(-) Máquinas e equipamentos (231) 72 - - - (159)
(-) Instalações (88) (127) - (12) 6 (221)
(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros (1.737) (498) - - - (2.235)
(-) Equipamentos de telefonia (54) (22) - (3) 1 (78)
(-) Veículos (549) (177) 326 - - (400)
Subtotal (4.669) (1.432) 395 (66) 124 (5.648)
Outros: Outros 17 - - - - 17
Subtotal 17 - - - - 17
Total 3.705 443 (1.313) 109 74 3.018
As taxas de depreciação anual utilizadas pela Companhia, para todos os períodos reportados, considerando bens adquiridos novos, estão relacionadas 
a seguir.
Bens Taxa anual
Edificações 5% e 20%
Máquinas e equipamentos 10%
Computadores e periféricos 20%
Móveis e utensílios 10%
Instalações 10%
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Veículos 20%
Equipamentos de telefonia 10% e 20%
(*) Depreciação pelo prazo de locação dos bens de terceiros. Nas datas-bases de 31/12/2021 e 2020, a Companhia concluiu que não havia indicativos 
que apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução a valor recuperável dos itens componentes do seu 
ativo imobilizado. 14. Intangível: A composição do intangível, somente do consolidado, está representada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020

Custo
Amortização 

acumulada
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão Intangível líquido Intangível líquido
Direito de uso software 6.066 (5.103) - - 963 2.398
Marcas e patentes 21 - - - 21 21
Software 7.882 (689) 668 (112) 7.749 6.216
Subtotal 13.969 (5.792) 668 (112) 8.733 8.635
Desenvolvimento de software 9.193 - - - 9.193 428
Cadastro de pessoas 629 - - - 629 629
Cadastro de produtos 1.910 - - - 1.910 1.910
Subtotal 11.732 - - - 11.732 2.967
Software 162 - - - 162 162
Opção de compra 516 - - - 516 516
Ágios - SOLD e AutoArremate 53.005 - - - 53.005 53.005
Subtotal 53.683 - - - 53.683 53.683
Total 79.384 (5.792) 668 (112) 74.148 65.285
A movimentação do intangível consolidada é demonstrada a seguir:

Consolidado

Custos 31/12/20 Adições Baixas
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão 31/12/21
Direito de uso software 7.959 30 (1.923) - - 6.066
Marcas e patentes 21 680 (680) - - 21
Software 6.422 1.514 (54) 755 (203) 8.434
Subtotal 14.402 2.224 (2.657) 755 (203) 14.521
Amortização: (-) Direito de uso software (5.561) (1.346) 1.804 - - (5.103)
(-) Software (206) (495) 12 (87) 91 (685)
Subtotal (5.767) (1.841) 1.816 (87) 91 (5.788)
Intangível em andamento: Desenvolvimento de software 428 8.765 - - - 9.193
Cadastro de pessoas 629 - - - - 629
Cadastro de produtos 1.910 - - - - 1.910
Financeiro Marketplace - - - - - -
Subtotal 2.967 8.765 - - - 11.732
Intangível em aquisições: Software 162 - - - - 162
Opção de compra 516 - - - - 516
Ágio - SOLD e AutoArremate 53.005 - - - - 53.005
Subtotal 53.683 - - - - 53.683
Total 65.285 9.148 (841) 668 (112) 74.148

Custos 31/12/19
Combinação 
de negócios Adições Transferência

Atualização 
monetária

Ajuste de 
conversão 31/12/20

Direito de uso software 5.002 - 184 2.773 - - 7.959
Marcas e patentes 21 - - - - - 21
Software 584 - 5.729 - 274 (165) 6.422
Subtotal 5.607 - 5.913 2.773 274 (165) 14.402
Amortização: (-) Direito de uso software (4.228) - (1.333) - - - (5.561)
(-) Software (84) - (114) - (23) 15 (206)
Subtotal (4.312) - (1.447) - (23) 15 (5.767)
Intangível em andamento: Desenvolvimento de software 178 - 250 - - - 428
Cadastro de pessoas 629 - - - - - 629
Cadastro de produtos 2.695 - 1.252 (2.037) - - 1.910
Financeiro Marketplace 736 - - (736) - - -
Subtotal 4.238 - 1.502 (2.773) - - 2.967
Intangível em aquisições: Software - 162 - - - - 162
Opção de compra - 516 - - - - 516
Ágio - SOLD e AutoArremate 52.418 587 - - - - 53.005
Subtotal 52.418 1.265 - - - - 53.683
Total 57.951 1.265 5.968 - 251 (150) 65.285
Os  intangíveis  identificados na aquisição de participação na AutoArremate pela SBWS foram a mais valia de softwares e opção de compra  futura, 
avaliados a valor justo - pois em decorrência da aquisição, a SBWS obteve a opção de comprar o restante das participações societárias ao longo de 
quatro anos. Este intangível sofre teste de recuperabilidade e não é amortizado. Foram reconhecidos ágios de R$52.418 na aquisição da controlada 
indireta SOLD em 2019 e de R$587 na aquisição da controlada indireta AutoArremate em 2020 (ver também nota explicativa nº 11). A taxa de 
amortização  anual  das  licenças  de  softwares  utilizada  pela  Companhia  é  de  20%  para  os  períodos  apresentados  (controladora  e  consolidado). 
Nas datas-bases de 31/12/2021 e 2020, a Companhia concluiu que não havia indicativos que apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento 
de provisão para perda por redução a valor recuperável dos itens componentes do seu ativo intangível, exceto o ágio, cuja avaliação deve ser anual. 
Com relação ao ágio da combinação de negócios da SOLD (R$52.418), a Companhia efetuou, com o auxílio de consultores externos, teste de 
impairment, nas datas bases de 31/12/2021 e 2020, concluindo não haver necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução ao valor 
recuperável. A Companhia utilizou como base para o teste de impairment o valor em uso, tendo considerado as seguintes principais premissas nos 
testes realizados: - O valor contábil da unidade geradora de caixa testada é de R$54.298 e inclui, além do ágio de R$52,418, os valores contábeis do 
imobilizado, intangível e do capital de giro. Este valor é inferior ao valor em uso calculado no teste; - As principais premissas adotadas no cálculo do 
valor em uso foram: • Foram considerados os fluxos de caixa futuros estimados de 2022 a 2026 (período explícito), tendo sido usadas como base as 
receitas  estimadas  correspondentes  à  operação  da  SOLD  após  a  aquisição;  • A  receita  estimada  correspondentes  à  operação  da  SOLD  após  a 
aquisição é a premissa-chave da projeção e está amparada nas projeções plurianuais feitas pela Companhia; • A projeção da receita também levou em 
conta os dados históricos da entidade adquirente (a controlada MaisAtivo) e os da operação da SOLD após a aquisição; • As taxas de crescimento 
utilizadas são compatíveis com as médias de crescimento de longo prazo do mercado para o qual a unidade geradora de caixa é direcionada; 
• A taxa de desconto nominal dos fluxos de caixa projetados foi calculada em 14,1% ao ano. 

quiridos e passivos assumidos na data de aquisição foram:

Em 10/07/2020
Valores 

contábeis
Ajustes a 

valor justo
Valores 

justos
Ativos
Caixa e equivalentes - - -
Integralizações de capital em parcelas - 1.230 1.230
Ativo circulante - 1.230 1.230
Imobilizado 3 - 3
Intangível 232 803 1.035
Ativo não circulante 235 803 1.038
Passivos
Empréstimos 1 - 1
Fornecedores 89 - 89
Obrigações tributárias 1 - 1
Adiantamento de clientes 1 - 1
Mútuo com sócios 71 - 71
Outras obrigações 2 - 2
Passivo Circulante 165 - 165
Patrimônio Líquido
Capital social 200 - 200
Prejuízos acumulados (130) - (130)
Ajustes a mercado - 2.033 2.033
Patrimônio líquido 70 2.033 2.103
Ativos adquiridos,
 líquidos dos passivos assumidos 70 2.033 2.103
A combinação de negócios resultou no reconhecimento de um ágio base-
ado em rentabilidade futura de R$587, reconhecido junto ao investimento, 
na data da aquisição, nas demonstrações financeiras individuais, enquan-
to nas demonstrações financeiras consolidadas, o ágio é apresentado no 
grupo de intangíveis, de acordo com o que dita o ICPC 09 (R2) - Demons-

trações financeiras Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstra-
ções Consolidadas e Aplicação do Método da Equivalência Patrimonial. 
d) Outros eventos: - Alterações de participações societárias: a) Peru: Em 
19/10/2021 a SBPAR aumentou sua participação na SBD Peru S.A. atra-
vés da compra de 56.110 ações do capital social da empresa pelo valor de 
R$1.505 milhões ao antigo acionista. O pagamento foi acordado em três 
parcelas iguais, sendo a primeira paga em outubro de 2021. O saldo a 
pagar foi reconhecido na rubrica “Aquisição de participação societária”, 
sendo R$501 no curto prazo R$501 no longo. Em 01/12/2021 a Superbid 
Chile S.A. deixou de ser sócia da SBD Peru S.A. A operação se concreti-
zou pela redução do capital social do Peru através da entrega do valor 
nominal correspondente ao acionista. b) Chile: Em 12/11/2021 a SBPAR 
aumentou sua participação na Superbid Chile S.A. para 99,80%, através 
de um novo aporte de capital no valor de R$3.209 milhões. c) MaisAtivo, 
SBWS e Solutiona: Em 01/11/2021 a SBPAR adquiriu as ações que os 
sócios minoritários detinham nas controladas MaisAtivo, SBWS e Solutio-
na, se tornando sócia com 100% de participação. - S4Payments alcançou 
R$500 milhões em transações de pagamento: Em agosto de 2021 a 
S4Payments alcançou o montante superior a R$500 milhões em transa-
ções de pagamento. Desta forma, conforme a Resolução BCB nº 80, de 
25/03/21, a controlada solicitou ao Banco Central do Brasil em 11/11/2021 
a autorização para funcionamento como instituição de pagamento na mo-
dalidade emissor de moeda eletrônica. - Constituição da holding financeira 
SBFIN Participações Ltda.: Em 27/01/2022 a empresa SBFIN Participa-
ções Ltda. foi constituída, tendo por objeto a participação societária em 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil como 
sócia acionista, no país ou no exterior. 12. Direito de Uso: O direito de uso 
de imóveis e equipamentos de terceiros é referente aos contratos de alu-
guel firmados pelo Grupo Superbid. Maiores informações acerca dos con-
tratos de arrendamento se encontram na nota explicativa nº 20.



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

B4gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De junho De 2022 Economia

continua...

continuação...
tico, a Companhia e suas controladas inicialmente mensuram um ativo fi-
nanceiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de 
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. 
As contas a receber de clientes que não contenham um componente de 
financiamento significativo, ou para as quais a Companhia e suas controla-
das tenham aplicado o expediente prático, são mensuradas pelo preço de 
transação determinado de acordo com o CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente, equivalente ao IFRS 9. Para que um ativo financeiro seja classifica-
do e mensurado pelo custo amortizado ele precisa gerar fluxos de caixa 
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também 
referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. 
Esta avaliação é executada em nível de instrumento. O modelo de negó-
cios da Companhia e suas controladas para administrar ativos financeiros 
se refere a como gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de 
caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da 
cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros 
ou de ambos. As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a 
entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento ou 
convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data 
da negociação, ou seja, a data em que a Companhia e suas controladas se 
comprometem a comprar ou vender o ativo. Para fins de mensuração sub-
sequente, os ativos financeiros são classificados, pela Companhia e suas 
controladas, em duas categorias: • Ativos financeiros ao custo amortizado; 
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia e 
suas controladas mensuram os ativos financeiros ao custo amortizado se 
ambas as seguintes condições forem atendidas: (i) o ativo financeiro for 
mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos fi-
nanceiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e (ii) os termos 
contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a 
fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal 
e juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo 
amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros 
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas 
são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou 
apresenta redução ao valor recuperável. Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para ne-
gociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente 
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classificados como man-
tidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda ou re-
compra no curto prazo. Derivativos, inclusive derivativos embutidos sepa-
rados, também são classificados como mantidos para negociação, 
a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. 
A Companhia e suas controladas não possuem instrumentos financeiros 
derivativos, nem contabilidade de “hedge”. Ativos financeiros com fluxos de 
caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são 
classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
 independentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios para 
os instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito 
acima, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo 
por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir 
significativamente, um descasamento contábil. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo 
valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na de-
monstração do resultado. Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma 
parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros 
semelhantes) deixa de ser reconhecido quando: (i) os direitos de receber 
fluxos de caixa do ativo expiraram, ou (ii) a Companhia e suas controladas 
transferiram seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu 
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem 
atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e 
houve a transferência substancial de todos os riscos e benefícios do ativo, 
ou não houve a transferência nem retenção substancial de todos os riscos 
e benefícios do ativo, mas ocorreu a transferência do controle do ativo. 
Quando a Companhia e suas controladas transferem seus direitos de rece-
ber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, ele 
avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. 
Quando não transferiram nem retiveram substancialmente todos os riscos 
e benefícios do ativo, nem transferiram o controle do ativo, a Companhia e 
suas controladas continuam a reconhecer o ativo transferido na medida de 
seu envolvimento continuado. Neste caso reconhece um passivo associa-
do. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma 
base que reflita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia e suas 
controladas. O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o 
ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e 
(ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser 
obrigada a restituir (valor da garantia). Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros: A Companhia e suas controladas reconhecem uma pro-
visão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dí-
vida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de cré-
dito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa 
contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa 
que a Companhia e suas controladas esperam receber, descontados a 
uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. 
Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garan-
tias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos ter-
mos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em 
duas etapas. Passivos financeiros: Todos os passivos financeiros são 
mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de 
passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do pas-
sivo financeiro. Para fins de mensuração subsequente, os passivos finan-
ceiros são classificados, pela Companhia e suas controladas, em duas 
categorias: • Passivos financeiros ao custo amortizado; • Passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação 
e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado. Ganhos ou perdas em passivos para negociação 
são reconhecidos na demonstração do resultado. Após o reconhecimento 
inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a 
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizan-
do o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos 
no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo 
de amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado 
levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas 
ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. 
A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despe-
sa financeira na demonstração do resultado. Um passivo financeiro é bai-
xado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obri-
gação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. 
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo 
mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um 
passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou modifica-
ção deixa de ser reconhecida no passivo original e o reconhecimento de 
um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhe-
cida na demonstração do resultado. Compensação de instrumentos finan-
ceiros: Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido é apresentado no balanço patrimonial consolidado se houver 
um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores reco-
nhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os 
ativos e liquidar os passivos simultaneamente. 3.16. Demonstrações dos 
fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o Pronuncia-
mento Técnico CPC 03(R2)/IAS 7 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
emitido pelo IASB. 3.17. Demonstração do Valor Adicional (“DVA”): Essa 
demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Compa-
nhia e suas controladas e sua distribuição durante determinado período e 
é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, 
como parte de suas demonstrações financeiras individuais e como infor-
mação suplementar às demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, pois não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as 
IFRSs. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos regis-
tros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações fi-
nanceiras e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela 
Companhia e suas controladas, representada pelas receitas (receita bruta 
das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e 
os efeitos da provisão para perda de créditos), pelos insumos adquiridos 
de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e servi-
ços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, 
os efeitos das perdas e da recuperação de valores ativos e a depreciação 
e amortização) e pelo valor adicionado recebido de terceiros (participação 
nos lucros de controladas, receitas financeiras e outras receitas). A segun-
da parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impos-
tos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remune-
ração de capitais próprios. 3.18. Segmentos operacionais: A Administração 
da Companhia baseia suas decisões em relatórios financeiros preparados 
pelos mesmos critérios usados na preparação e divulgação destas de-
monstrações financeiras. As demonstrações financeiras são usadas pela 
Administração para tomada de decisões sobre alocações de recursos e 
avaliação de desempenho. Portanto, a Administração concluiu que opera 
em um único segmento operacional e, portanto, considera que divulgações 
adicionais sobre segmentos não são necessárias. 4. Julgamentos, Esti-
mativas e Premissas Contábeis Significativas: 4.1. Julgamentos: A 
preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as di-
vulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações. 
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia le-
var a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do 
ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. 4.2. Vidas úteis dos bens - 
Estimativas e premissas: a) Ativo imobilizado e do ativo intangível: A Com-
panhia e suas controladas revisam as vidas úteis estimadas dos bens do 
ativo imobilizado e intangível anualmente no final de cada exercício. Du-
rante o exercício corrente, como resultado desta avaliação, a Administra-
ção estabeleceu que as vidas úteis dos seus bens imobilizados e intangí-
veis se mantiveram inalteradas quando comparadas com aquelas 
adotadas nos exercícios comparativos. b) Tributos: A Companhia constitui 
provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, para 
possíveis consequências de fiscalizações por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões ba-
seia-se em vários fatores, como experiência em fiscalizações fiscais ante-
riores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela enti-
dade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de 
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos. Adicional-
mente, impostos a recuperar são reconhecidos à medida que a Companhia 
possua expectativa de realização de tais saldos por compensação com 
outros tributos. c) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: 
A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para causas tribu-
tárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da probabilidade 
de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identi-
ficadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. d) Perda 
por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por 
redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o 
maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cál-
culo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mer-
cado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em 
uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa 
derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de 
reorganização com as quais a Companhia e suas controladas ainda não 
tenham se comprometido ou investimentos futuros significativos que me-
lhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. 
O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de 
fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 
e) Cálculo da provisão para perdas: Ao mensurar as perdas de crédito es-
peradas, a Companhia e suas controladas usam informações razoáveis e 
suportáveis sobre o futuro, que se baseiam nas premissas para a movi-
mentação futura de fatores econômicos diferentes e como esses fatores 
irão afetar uns aos outros. A perda por inadimplência é uma estimativa da 
perda resultante de inadimplência. Ela se baseia na diferença entre os 

fluxos de caixa contratuais devidos e aqueles que o credor esperaria rece-
ber, levando em consideração os fluxos de caixa de garantias e as melho-
rias de crédito totais. A probabilidade de inadimplência é um dado impor-
tante para a mensuração da perda de crédito esperada. A probabilidade de 
inadimplência é uma estimativa aplicada durante um período de tempo 
específico, cujo cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas 
de condições futuras. Aumento significativo no risco de crédito impacta a 
perda de crédito esperada. Ao avaliar se o risco de crédito de um ativo 
aumentou significativamente, a Companhia e suas controladas levam em 
consideração informações acerca do futuro qualitativas e quantitativas ra-
zoáveis e comprováveis. f) Mensurações do valor justo e processos de 
avaliação: Alguns dos ativos e passivos da Companhia e suas controladas 
podem ser mensurados pelo valor justo para fins de elaboração das de-
monstrações financeiras. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, 
são usados dados observáveis do mercado na medida em que estejam 
disponíveis. Quando não há  informações de Nível  1  disponíveis,  outras 
técnicas de avaliação são utilizadas e informações adequadas ao modelo. 
Os ativos adquiridos líquidos dos passivos assumidos em combinações de 
negócio têm seus valores justos mensurados na data da aquisição. Deter-
minadas premissas são adotadas pelos avaliadores para determinação de 
tais valores justos. A contraprestação contingente em combinações de 
negócios e ativos financeiros não derivativos mantidos para negociação 
são particularmente sensíveis a mudanças em um ou mais dados observá-
veis considerados razoavelmente possíveis no próximo exercício. g) Men-
surações das taxas de desconto de arrendamentos: As taxas de desconto 
aplicadas na mensuração dos direitos de uso e passivos de arrendamento 
foram definidas pela Companhia considerando as taxas incrementais, uma 
vez que os contratos firmados não possuem a informação da taxa implíci-
ta. Para determinação das taxas incrementais, utilizadas como taxas de 
desconto, a Companhia utilizou informações dos contratos de arrenda-
mento, e adotou premissas, tais como a estrutura de capital da Companhia 
e o risco do ambiente econômico do país. 4.3. Normas e interpretações já 
adotadas pela Companhia e suas controladas: A seguir estão apresenta-
das as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a partir de 
01/01/2021: • Alterações no CPC 06/IFRS 16 - Benefícios relacionados à 
Covid-19 concedidos para arrendatários em contrato de arrendamento; e 
• Alterações ao CPC 48/IFRS 9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/IFRS 7, CPC 11/
IFRS 4 e CPC 06/IFRS 16 - Reforma da taxa de juros de referência. A ado-
ção dessas alterações de normas não resultou impacto relevante sobre as 
divulgações ou valores divulgados nestas demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas. 4.4. Normas e interpretações que ainda não estão 
em vigor: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras do 
Grupo, estão descritas a seguir. O Grupo Superbid pretende adotá-las, se 
cabível, quando entrarem em vigor. • IFRS 17 - Contratos de seguro, que 
entrará em vigor a partir de 01/01/2023; • Alteração na norma IAS 16 Imo-
bilizado - Classificação do resultado gerado antes do imobilizado estar em 
condições projetadas de uso. Esclarece aspectos a serem considerados 
para a classificação de itens produzidos antes do imobilizado estar nas 
condições projetadas de uso. Esta alteração de norma é efetiva para exer-
cícios  iniciando em/ou após 01/01/2022; • Melhorias anuais nas Normas 
IFRS 2018-2020 efetiva para exercícios iniciados em ou após 01/01/2022. 
Efetua alterações nas normas  IFRS 1,  abordando aspectos  de primeira 
adoção em uma controlada; IFRS 9, abordando o critério do teste de 10% 
para a  reversão de passivos  financeiros;  IFRS 16, abordando exemplos 
ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de 
mensuração a valor justo. • Alteração na norma IFRS 3 - inclui alinhamen-
tos conceituais desta norma com a estrutura conceitual das IFRS. As alte-
rações  à  IFRS  3  são  efetivas  para  períodos  iniciados  em  ou  após 
01/01/2022; • Alteração na norma IAS 1 - Esta alteração esclarece aspec-
tos a serem considerados para a classificação de passivos como circulan-
te e não-circulante. Alteração à IAS 1 efetiva para períodos iniciados em ou 
após 01/01/2023; e • Alteração na norma IFRS 4 - Extensão das isenções 
temporárias da aplicação da IFRS 9 para seguradoras. Esclarece aspectos 
referentes a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da 
norma IFRS 9 para seguradoras. Alteração à IFRS 4 efetiva para períodos 
iniciados em ou após 01/01/2023. A administração da Companhia está 
estudando os eventuais efeitos na adoção das referidas normas, no entan-
to, não é esperado impacto relevante sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia em períodos futuros.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Caixa - - 7 950
Conta corrente 3 1 49.544 33.334
Aplicações financeiras 4.470 1.219 65.073 33.999
Total 4.473 1.220 114.624 68.283
As aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez estão represen-
tadas por Certificados de Depósitos Bancários - CDB em renda fixa. 
O  rendimento médio em 2021 e 2020 foi de 100% do CDI.
6. Contas a Receber: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Repasses a receber - nacional - - 186 542
Repasses a receber - exterior - - 1.525 3.053
PCLD - Repasses exterior - - (171) (143)
Total - - 1.540 3.452
Repasses a receber: Os repasses incluem as faturas do bem vendido, a 
comissão e as taxas de administração devidos pelo arrematante. Apenas 
após o recebimento dos repasses o bem arrematado pode ser retirado. Até 
abril de 2020 todo o fluxo financeiro das operações era intermediado pelos 
leiloeiros (agentes independentes ao Grupo Superbid), responsáveis por 
realizar o repasse do valor do bem arrematado aos comitentes (vendedo-
res) e as comissões e taxas ao Grupo Superbid. Desta forma, os valores 
de repasses a receber nacionais até esta data eram, em sua maioria, devi-
dos por estes leiloeiros independentes. A partir de 2021 o Grupo Superbid 
passou a concentrar na S4Payments, empresa de meios de pagamento 
exclusiva para compradores e vendedores, a cobrança, arrecadação e re-
passe de lotes e comissões recebidos pelos agentes de venda atuantes no 
Superbid Marketplace. Os repasses nacionais destes lotes arrecadados 
passaram a ser devidos diretamente pelos arrematantes e não mais pelos 
leiloeiros, cabendo à S4Payments a consolidação e transferência de valo-
res e comissões recebidas aos seus respectivos favorecidos. A exceção 
deste processo são os valores devidos em arrematações judiciais, algu-
mas vendas realizadas pela administração pública, que depende de altera-
ções de procedimento e alguns clientes privados ainda em fase de ajuste 
operacional. Nas operações com as Empresas LATAM não há a interme-

diação pelo leiloeiro e os compradores podem realizar os pagamentos 
através de duas formas: (i) operações sem repasse: os pagamentos são 
feitos diretamente aos comitentes e a parte referente a comissão paga di-
retamente para as Empresas LATAM ou (ii) operações com repasse: a fa-
tura é emitida no montante total e o comprador paga apenas para a empre-
sa, sendo de responsabilidade das Empresas LATAM realizar o repasse do 
valor do bem aos comitentes. A composição dos saldos de repasses a re-
ceber, nacional e exterior, está apresentada a seguir:

Consolidado
A vencer 31/12/21 31/12/20
Até 30 dias 1.012 1.865
30 a 60 dias 106 274
Acima 60 dias 69 797
Vencido
Até 30 dias 184 80
30 a 60 dias 3 220
Acima 60 dias 337 359
Total 1.711 3.595
O Grupo mantém uma provisão para créditos de liquidação duvidosa que, 
no julgamento da administração, reflete as perdas inerentes a sua ativida-
de. Para fins de determinação do valor recuperável da carteira de clientes 
adota-se a perda de 33% do saldo a cada ano vencido até que se comple-
te 100% do montante.
7. Adiantamento: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Funcionários - - 630 469
Viagens - - 74 67
Fornecedores 1 50 3.088 1.577
Total 1 50 3.792 2.113
8. Tributos a Recuperar: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Tributos s/o lucro a compensar (a) - - 4.371 4.960
Saldos negativos - - 1.416 581
Tributos retidos na fonte (b) 27 - 1.192 671
Tributos a compensar 390 379 861 205
IVA e outros tributos LATAM
 a compensar (c) - - 3 15
Total 417 379 7.843 6.432
(a) Créditos de IRPJ e CSLL por estimativa realizada a maior. (b) Tributos 
retidos derivado de operações de compras e emissão de notas de 
 cobrança. (c) Inclui tributos específicos das Empresas LATAM, tais como 
IVA, IGV e ICA.
9. Tributos Diferidos: Controladora Consolidado
Ativo 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Diferenças temporárias (a) - - 1.260 1.229
Total - - 1.260 1.229
Circulante - - 949 944
Não circulante - - 311 285
(a) Diferenças temporárias entre a base contábil e fiscal de tributos sobre 
as receitas que advém das operações nas Empresas LATAM. Com base 
na expectativa de realização efetuada pela Administração, os impostos 
diferidos ativos reconhecidos em 31/12/2021 e 2020 no ativo do consolida-
do serão realizados conforme demonstrativo a seguir:

Consolidado
Ano 31/12/21 31/12/20
2021 - 944
2022 949 285
2023 311 -
Após 2023 - -
Imposto diferido sobre diferenças temporárias ativas,
 prejuízo fiscal e base negativa de CSLL 1.260 1.229

Controladora Consolidado
Passivo 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
IRPJ e CSLL sobre ágio (a) - - 7.129 3.564
Impostos diferidos - Latam - - 2 -
Total - - 7.131 3.564
(a) Passivo fiscal diferido por diferenças temporárias tributáveis relaciona-
das ao ágio na combinação de negócios realizada entre a MaisAtivo e 
SOLD (ver também nota explicativa nº11). O passivo é reconhecido à me-
dida em que o ágio é amortizado para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
10. Outros Valores a Receber: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Cauções - aluguel - - 721 500
Venda de participação
 societária (a) 650 848 650 848
Cláudio Rubens - - - 235
Outros valores a receber - - 145 292
Total 650 848 1.516 1.875
Circulante 150 198 536 725
Não circulante 500 650 980 1.150
(a) Saldo a receber relativo à venda de 99% do capital social da S4A, com 
vencimentos até 2024, conforme nota explicativa nº11. 11. Investimentos: 
Os investimentos são representados pelos saldos a seguir:

Controladora Consolidado
Controladas 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
S4PCobrança - 998 - -
S4Payments 1.088 191 - -
MaisAtivo 17.105 8.792 - -
SBWS 9.115 10.147 - -
Peru 4.048 1.967 - -
Colômbia 4.616 3.282 - -
Argentina 5.624 3.084 - -
Subtotal 41.596 28.461 - -
Particip. em não controlada (a) 22 22 22 22
Obras de arte - - 20 20
Total 41.618 28.483 42 42
Provisão para perda 
 em investimentos

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Solutiona (1.192) (2.408) - -
Chile (378) (3.682) - -
Total (1.570) (6.090) - -
(a) Participação na empresa SB Argentina S.A (“SBA”). Em 2016 o Grupo 
Superbid concordou com encerramento de suas atividades comerciais, 
dando início ao processo de dissolução, que se estende até hoje. 
a)  Movimentação dos saldos de investimentos: As movimentações nos 
saldos das controladas estão demonstradas a seguir.

Controladas 31/12/2020

Aquisição/ 
Alienação de 
participação

Perda na 
aquisição de 

investimentos
Distribuição 

de dividendos

Ajustes de 
conversão 
e inflação

Resultado de 
equivalência 

patrimonial 31/12/2021
S4PCobrança 998 (150) - (980) - 132 -
S4Payments 191 3.237 * - - - (2.340) 1.088
MaisAtivo 8.792 - - (8.594) - 16.907 17.105
SBWS 10.147 - - (10.213) - 9.181 9.115
Peru 1.967 1.505 (539) (3.056) 133 4.038 4.048
Colômbia 3.282 - - (2.552) (606) 4.492 4.616
Argentina 3.084 - - (2.830) 884 4.486 5.624
Total 28.461 4.592 (539) (28.225) 411 36.896 41.596
Provisão para perda em investimentos
Solutiona (2.408) - - - - 1.216 (1.192)
Chile (3.682) 3.209 (496) - 243 348 (378)
Total (6.090) 3.209 (496) - 243 1.564 (1.570)

Controladas 31/12/2019
Aquisição de 
participação

Distribuição 
de dividendos

Ajustes de 
conversão e inflação

Resultado de 
equivalência patrimonial 31/12/2020

S4PCobrança 581 - (498) - 915 998
S4Payments 909 1.700* - - (2.418) 191
MaisAtivo 4.179 - (6.447) - 11.060 8.792
Webservice 10.447 - (8.454) - 8.154 10.147
Peru 2.288 - (1.415) 12 1.082 1.967
Colômbia 1.809 - (1.962) 873 2.562 3.282
Argentina 2.081 - (1.929) 199 2.733 3.084
Total 22.294 1.700 (20.705) 1.084 24.088 28.461
Provisão para perda em investimentos
Solutiona (1.424) - - - (984) (2.408)
Chile (2.365) - - (1.268) (49) (3.682)
Total (3.789) - - (1.268) (1.033) (6.090)
* Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) realizado. Em 31/12/2021 e 2020 a Controladora deixou de receber parte dos dividendos que 
faria jus de acordo com sua participação no capital das controladas MaisAtivo, SBWS, Peru, Argentina, S4PCobrança e Colômbia. Esses dividendos 
foram direcionados a seus sócios nessas empresas. Como consequência foram reconhecidas perdas de R$7.685 e R$3.078 respectivamente, nos re-
sultados dos exercícios da Controladora, identificadas na linha “Perda com distribuição desproporcional de lucros” na demonstração de resultado. 
b) Demonstrações financeiras resumidas das controladas e conciliação com as demonstrações financeiras da Companhia (Controladora e Consolida-
do): Os saldos contábeis das controladas diretas e indiretas da Companhia em 31/12/2021 e 2020 estão apresentados a seguir.

Em 31/12/2021

Controladas diretas Ativo circulante
Ativo não 
circulante Passivo circulante

Passivo não 
circulante Patrimônio líquido Receita líquida

Lucro 
(prejuízo) líquido

S4PCobrança - - - - - 316 132
S4Payments 61.650 - 60.561 - 1.089 218 (2.340)
Solutiona 907 1.433 1.215 2.317 (1.192) 6.723 1.216
MaisAtivo 10.634 56.175 33.697 16.007 17.105 69.776 16.907
SBWS 10.832 17.885 9.882 9.720 9.115 49.382 9.181
Peru 12.490 287 8.729 - 4.048 14.023 5.953
Chile 6.092 1.821 7.046 1.246 (379) 10.031 845
Colômbia 15.622 295 10.022 125 5.770 17.336 5.615
Argentina 24.262 3.865 16.754 125 11.248 24.635 8.972
Controladas indiretas
AutoArremate 145 388 201 2.599 (2.267) 51 (2.699)
NWS 171 376 278 - 269 1.557 (2.657)

Em 31/12/2020

Controladas diretas Ativo circulante
Ativo não 
circulante Passivo circulante

Passivo não 
circulante Patrimônio líquido Receita líquida

Lucro 
(prejuízo) líquido

S4PCobrança 8.025 141 7.168 - 998 1.774 915
S4Payments 1.102 - 907 - 195 4 (2.418)
Solutiona 403 1.889 1.000 3.702 (2.410) 1.588 (984)
MaisAtivo 21.065 58.286 33.731 36.828 8.792 59.475 11.060
Webservice 14.164 11.043 5.398 9.661 10.148 36.525 8.157
Peru 7.718 1.099 5.100 467 3.250 7.738 1.788
Chile 5.437 3.054 10.404 2.932 (4.845) 6.470 (64)
Colômbia 11.154 272 7.342 (17) 4.101 9.961 3.201
Argentina 17.641 2.160 13.320 288 6.193 16.916 5.467
Controladas indiretas
AutoArremate 210 456 262 50 354 94 (993)
NWS 75 494 417 - 152 573 (588)
Os quadros a seguir conciliam as demonstrações financeiras das controladas diretas com os saldos dos investimentos da controladora.

31/12/2021 31/12/2020
Controladas Participação em 31/12/21 Patrimônio líquido Investimento Patrimônio líquido Investimento
S4PCobrança 99,99% - - 998 998
S4Payments 99,92% 1.089 1.088 195 191
Solutiona 100,00% (1.192) (1.192) (2.410) (2.408)
MaisAtivo 100,00% 17.105 17.105 8.792 8.792
SBWS 100,00% 9.115 9.115 10.148 10.147
Peru 99,99% 4.048 4.048 3.250 1.967
Chile 99,80% (379) (378) (4.845) (3.682)
Colômbia 80,00% 5.770 4.616 4.101 3.282
Argentina 50,00% 11.248 5.624 6.193 3.084
c) Combinação de negócios: A seguir, descrevemos um resumo de cada 
aquisição da Companhia: - Aquisição de controle e incorporação - SOLD: 
Em 01/02/2019 a MaisAtivo adquiriu 100% do capital social da SOLD, se-
guindo a estratégia do Grupo de ampliar receitas e fortalecer sua posição 
no mercado. A escolha da SOLD deu-se pela força de trabalho 
 especializada no tipo de atividade realizada pela MaisAtivo, de prospecção 
e venda de ativos a serem leiloados. O valor da aquisição foi de R$52.670. 
Em 28/12/2018 houve o adiantamento de R$2.000 para um dos vendedo-
res. Até 31/12/2019, a dívida equivalente a 25% da participação de um dos 
vendedores foi quitada, no valor de R$2.250. O pagamento para o 
 segundo vendedor, equivalente a 75% do valor total, foi estimado no mon-
tante de R$42.247, em 24 parcelas iguais e consecutivas, sendo a primei-
ra com vencimento em 01/02/2021 e uma parcela contingente de R$6.172 
(“earn-out”) condicionada à permanência de um dos sócios vendedores 
nas atividades da SOLD até janeiro de 2021. Os saldos a pagar são reco-
nhecidos na rubrica “Aquisição de participação societária” no curto e longo 
prazo. Em 31/12/2021 o montante da dívida era de R$23.962 e em 
31/12/2020 R$44.833. A MaisAtivo contratou empresa independente que 
emitiu laudo que avaliou os ativos e passivos da SOLD a valor justo na 
data da aquisição do controle, resultando em ativo total adquirido, líquido 
de passivos assumidos, de R$252. A combinação de negócios resultou no 
reconhecimento de um ágio baseado em rentabilidade futura de R$52.418 
reconhecido junto ao investimento, na data da aquisição, nas demonstra-
ções financeiras individuais e transferido para o grupo de intangíveis no 
evento da incorporação da SOLD. Em 18/12/2019 a SOLD foi incorporada 

pela MaisAtivo. - Venda de participação societária - S4A: Em 20/12/2019 a 
SBPAR, titular de 100% do capital social da S4A, vendeu todas suas quo-
tas para três pessoas físicas. O montante da venda foi de R$721, com 
prazos para pagamento anuais até 2024. Também foi estipulada o recebi-
mento da dívida de R$292, referente a empréstimos realizados pela 
SBPAR, no qual os compradores se comprometeram a pagá-los em 12 
parcelas mensais consecutivas. Em 31/12/2021 o montante a ser recebido 
é de R$650 (R$848 em 31/12/2020) conforme rubrica registrada na nota 
explicativa nº 10. - Aquisição de controle - AutoArremate: Em 10/07/2020 a 
SBWS adquiriu 56,7% do capital social da AutoArremate, alinhando-se 
com o modelo de negócio do Grupo, que consiste em um ambiente online 
para transações de compra e venda. A escolha da AutoArremate deu-se 
pela posição estratégica no mercado, pois foi uma das primeiras compa-
nhias a desenvolver um marketplace digital para compra e venda de 
 veículos no mercado secundário. O valor total da aquisição foi de R$2.003, 
sendo R$215 pago à vista, 18 parcelas mensais de R$25, totalizando 
R$443 a valor presente, obrigação de R$1.230 de aporte na AutoArremate 
e contraprestação contingente (“earn-out”) estimada em R$115. Em 2021 
os valores pagos foram de R$275 (R$390 em 31/12/2020) e o aporte feito 
foi de R$80 (R$1.155 em 31/12/2020). O saldo a pagar foi reconhecido na 
rubrica “Aquisição de participação societária” no curto prazo e em 
31/12/2021 era de R$103 (R$208 em 31/12/2020). A SBWS elaborou lau-
do de avaliação do valor justo líquido, que avaliou os ativos e passivos da 
AutoArremate a valor justo na data da aquisição do controle, resultando no 
ativo adquirido, líquido de passivos assumidos de R$2.103. Os ativos ad-

31/12/2021 31/12/2020

Custo
Amortização 

acumulada
Atualização monetária de 
controladora no exterior

Ajuste de 
conversão

Direito de 
uso líquido

Direito de 
uso líquido

Imóveis 11.839 (6.334) 150 (98) 5.557 8.586
Equipamentos 1.386 (417) - - 969 38
Total 13.225 (6.751) 150 (98) 6.526 8.624
A movimentação do direito de uso foi a seguinte: Consolidado

Direito de uso 31/12/2020 Adições Baixas
Atualização monetária de 
controladora no exterior Ajuste de conversão 31/12/2021

Imóveis 12.490 99 (750) 286 (19) 12.106
Equipamentos 107 1.279 - - - 1.386
Subtotal 12.597 1.378 (750) 286 (19) 13.492
Amortização acumulada: Imóveis (3.903) (3.081) 651 (136) (79) (6.549)
Equipamentos (70) (348) - - - (417)
Subtotal (3.973) (3.429) 651 (136) (79) (6.966)
Total 8.624 (2.051) (99) 150 (98) 6.526

Consolidado
Direito de uso 31/12/2019 Adições Baixas Atualização Monetária Ajuste de conversão 31/12/2020
Imóveis 11.505 6.675 (5.770) 171 (91) 12.490
Equipamentos 107 - - - - 107
Subtotal 11.612 6.675 (5.770) 171 (91) 12.597
Amortização acumulada: Imóveis (3.224) (3.815) 3.120 (26) 42 (3.903)
Equipamentos (35) (35) - - - (70)
Subtotal (3.259) (3.850) 3.120 (26) 42 (3.973)
Total 8.353 2.825 (2.650) 145 (49) 8.624
13. Imobilizado: A composição do imobilizado, somente do consolidado, está representada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020

Custo
Depreciação 

acumulada
Atualização monetária de 

controlada no exterior
Ajuste de 

conversão
Imobilizado 

líquido
Imobilizado 

líquido
Computadores e periféricos 2.834 (2.225) 53 22 684 890
Móveis e utensílios 1.262 (609) 38 27 718 722
Edificações 284 (240) 61 49 154 173
Máquinas e equipamentos 244 (182) - - 62 91
Instalações 346 (263) 7 4 94 125
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.740 (2.764) - - (24) 505
Equipamentos de telefonia 136 (102) 2 - 36 45
Veículos 639 (332) - - 307 450
Subtotal 8.485 (6.717) 161 102 2.031 3.001
Outros 17 - - - 17 17
Subtotal 17 - - - 17 17
Total 8.502 (6.717) 161 102 2.048 3.018
A movimentação do imobilizado é demonstrada a seguir: Consolidado

Custos 31/12/20 Adições Baixas
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão 31/12/21
Computadores e periféricos 2.841 127 (134) 125 (36) 2.923
Móveis e utensílios 1.215 117 (70) 61 (19) 1.304
Edificações 284 - - 118 (35) 367
Máquinas e equipamentos 250 1 (7) - - 244
Instalações 346 - - 13 (4) 355
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.740 - - - - 2.740
Equipamentos de telefonia 123 23 (10) 6 (1) 141
Veículos 850 - (211) - - 639
Subtotal 8.649 268 (432) 323 (95) 8.713
Depreciação: (-) Computadores e periféricos (1.951) (422) 147 (71) 58 (2.239)
(-) Móveis e utensílios (493) (162) 46 (23) 46 (586)
(-) Edificações (111) (129) - (57) 84 (213)
(-) Máquinas e equipamentos (159) (23) - - - (182)
(-) Instalações (221) (42) - (6) 8 (261)
(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros (2.235) (529) - - - (2.764)
(-) Equipamentos de telefonia (78) (24) - (3) - (105)
(-) Veículos (400) (134) 202 - - (332)
Subtotal (5.648) (1.465) 395 (160) 196 (6.682)
Outros: Outros 17 - - - - 17
Subtotal 17 - - - - 17
Total 3.018 (1.197) (37) 163 101 2.048

Consolidado

Custos 31/12/19 Adições Baixas
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão 31/12/20
Computadores e periféricos 2.511 329 (36) 59 (22) 2.841
Móveis e utensílios 1.017 267 (94) 34 (9) 1.215
Edificações 215 19 - 67 (17) 284
Máquinas e equipamentos 429 - (179) - - 250
Instalações 145 190 - 12 (1) 346
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.730 10 - - - 2.740
Equipamentos de telefonia 121 - - 3 (1) 123
Veículos 1.189 1.060 (1.399) - - 850
Subtotal 8.357 1.875 (1.708) 175 (50) 8.649
Depreciação: (-) Computadores e periféricos (1.551) (438) 29 (29) 38 (1.951)
(-) Móveis e utensílios (411) (143) 40 (9) 30 (493)
(-) Edificações (48) (99) - (13) 49 (111)
(-) Máquinas e equipamentos (231) 72 - - - (159)
(-) Instalações (88) (127) - (12) 6 (221)
(-) Benfeitorias em imóveis de terceiros (1.737) (498) - - - (2.235)
(-) Equipamentos de telefonia (54) (22) - (3) 1 (78)
(-) Veículos (549) (177) 326 - - (400)
Subtotal (4.669) (1.432) 395 (66) 124 (5.648)
Outros: Outros 17 - - - - 17
Subtotal 17 - - - - 17
Total 3.705 443 (1.313) 109 74 3.018
As taxas de depreciação anual utilizadas pela Companhia, para todos os períodos reportados, considerando bens adquiridos novos, estão relacionadas 
a seguir.
Bens Taxa anual
Edificações 5% e 20%
Máquinas e equipamentos 10%
Computadores e periféricos 20%
Móveis e utensílios 10%
Instalações 10%
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Veículos 20%
Equipamentos de telefonia 10% e 20%
(*) Depreciação pelo prazo de locação dos bens de terceiros. Nas datas-bases de 31/12/2021 e 2020, a Companhia concluiu que não havia indicativos 
que apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução a valor recuperável dos itens componentes do seu 
ativo imobilizado. 14. Intangível: A composição do intangível, somente do consolidado, está representada a seguir:

31/12/2021 31/12/2020

Custo
Amortização 

acumulada
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão Intangível líquido Intangível líquido
Direito de uso software 6.066 (5.103) - - 963 2.398
Marcas e patentes 21 - - - 21 21
Software 7.882 (689) 668 (112) 7.749 6.216
Subtotal 13.969 (5.792) 668 (112) 8.733 8.635
Desenvolvimento de software 9.193 - - - 9.193 428
Cadastro de pessoas 629 - - - 629 629
Cadastro de produtos 1.910 - - - 1.910 1.910
Subtotal 11.732 - - - 11.732 2.967
Software 162 - - - 162 162
Opção de compra 516 - - - 516 516
Ágios - SOLD e AutoArremate 53.005 - - - 53.005 53.005
Subtotal 53.683 - - - 53.683 53.683
Total 79.384 (5.792) 668 (112) 74.148 65.285
A movimentação do intangível consolidada é demonstrada a seguir:

Consolidado

Custos 31/12/20 Adições Baixas
Atualização monetária de 

controlada no exterior Ajuste de conversão 31/12/21
Direito de uso software 7.959 30 (1.923) - - 6.066
Marcas e patentes 21 680 (680) - - 21
Software 6.422 1.514 (54) 755 (203) 8.434
Subtotal 14.402 2.224 (2.657) 755 (203) 14.521
Amortização: (-) Direito de uso software (5.561) (1.346) 1.804 - - (5.103)
(-) Software (206) (495) 12 (87) 91 (685)
Subtotal (5.767) (1.841) 1.816 (87) 91 (5.788)
Intangível em andamento: Desenvolvimento de software 428 8.765 - - - 9.193
Cadastro de pessoas 629 - - - - 629
Cadastro de produtos 1.910 - - - - 1.910
Financeiro Marketplace - - - - - -
Subtotal 2.967 8.765 - - - 11.732
Intangível em aquisições: Software 162 - - - - 162
Opção de compra 516 - - - - 516
Ágio - SOLD e AutoArremate 53.005 - - - - 53.005
Subtotal 53.683 - - - - 53.683
Total 65.285 9.148 (841) 668 (112) 74.148

Custos 31/12/19
Combinação 
de negócios Adições Transferência

Atualização 
monetária

Ajuste de 
conversão 31/12/20

Direito de uso software 5.002 - 184 2.773 - - 7.959
Marcas e patentes 21 - - - - - 21
Software 584 - 5.729 - 274 (165) 6.422
Subtotal 5.607 - 5.913 2.773 274 (165) 14.402
Amortização: (-) Direito de uso software (4.228) - (1.333) - - - (5.561)
(-) Software (84) - (114) - (23) 15 (206)
Subtotal (4.312) - (1.447) - (23) 15 (5.767)
Intangível em andamento: Desenvolvimento de software 178 - 250 - - - 428
Cadastro de pessoas 629 - - - - - 629
Cadastro de produtos 2.695 - 1.252 (2.037) - - 1.910
Financeiro Marketplace 736 - - (736) - - -
Subtotal 4.238 - 1.502 (2.773) - - 2.967
Intangível em aquisições: Software - 162 - - - - 162
Opção de compra - 516 - - - - 516
Ágio - SOLD e AutoArremate 52.418 587 - - - - 53.005
Subtotal 52.418 1.265 - - - - 53.683
Total 57.951 1.265 5.968 - 251 (150) 65.285
Os  intangíveis  identificados na aquisição de participação na AutoArremate pela SBWS foram a mais valia de softwares e opção de compra  futura, 
avaliados a valor justo - pois em decorrência da aquisição, a SBWS obteve a opção de comprar o restante das participações societárias ao longo de 
quatro anos. Este intangível sofre teste de recuperabilidade e não é amortizado. Foram reconhecidos ágios de R$52.418 na aquisição da controlada 
indireta SOLD em 2019 e de R$587 na aquisição da controlada indireta AutoArremate em 2020 (ver também nota explicativa nº 11). A taxa de 
amortização  anual  das  licenças  de  softwares  utilizada  pela  Companhia  é  de  20%  para  os  períodos  apresentados  (controladora  e  consolidado). 
Nas datas-bases de 31/12/2021 e 2020, a Companhia concluiu que não havia indicativos que apontassem uma eventual necessidade de reconhecimento 
de provisão para perda por redução a valor recuperável dos itens componentes do seu ativo intangível, exceto o ágio, cuja avaliação deve ser anual. 
Com relação ao ágio da combinação de negócios da SOLD (R$52.418), a Companhia efetuou, com o auxílio de consultores externos, teste de 
impairment, nas datas bases de 31/12/2021 e 2020, concluindo não haver necessidade de reconhecimento de provisão para perda por redução ao valor 
recuperável. A Companhia utilizou como base para o teste de impairment o valor em uso, tendo considerado as seguintes principais premissas nos 
testes realizados: - O valor contábil da unidade geradora de caixa testada é de R$54.298 e inclui, além do ágio de R$52,418, os valores contábeis do 
imobilizado, intangível e do capital de giro. Este valor é inferior ao valor em uso calculado no teste; - As principais premissas adotadas no cálculo do 
valor em uso foram: • Foram considerados os fluxos de caixa futuros estimados de 2022 a 2026 (período explícito), tendo sido usadas como base as 
receitas  estimadas  correspondentes  à  operação  da  SOLD  após  a  aquisição;  • A  receita  estimada  correspondentes  à  operação  da  SOLD  após  a 
aquisição é a premissa-chave da projeção e está amparada nas projeções plurianuais feitas pela Companhia; • A projeção da receita também levou em 
conta os dados históricos da entidade adquirente (a controlada MaisAtivo) e os da operação da SOLD após a aquisição; • As taxas de crescimento 
utilizadas são compatíveis com as médias de crescimento de longo prazo do mercado para o qual a unidade geradora de caixa é direcionada; 
• A taxa de desconto nominal dos fluxos de caixa projetados foi calculada em 14,1% ao ano. 

quiridos e passivos assumidos na data de aquisição foram:

Em 10/07/2020
Valores 

contábeis
Ajustes a 

valor justo
Valores 

justos
Ativos
Caixa e equivalentes - - -
Integralizações de capital em parcelas - 1.230 1.230
Ativo circulante - 1.230 1.230
Imobilizado 3 - 3
Intangível 232 803 1.035
Ativo não circulante 235 803 1.038
Passivos
Empréstimos 1 - 1
Fornecedores 89 - 89
Obrigações tributárias 1 - 1
Adiantamento de clientes 1 - 1
Mútuo com sócios 71 - 71
Outras obrigações 2 - 2
Passivo Circulante 165 - 165
Patrimônio Líquido
Capital social 200 - 200
Prejuízos acumulados (130) - (130)
Ajustes a mercado - 2.033 2.033
Patrimônio líquido 70 2.033 2.103
Ativos adquiridos,
 líquidos dos passivos assumidos 70 2.033 2.103
A combinação de negócios resultou no reconhecimento de um ágio base-
ado em rentabilidade futura de R$587, reconhecido junto ao investimento, 
na data da aquisição, nas demonstrações financeiras individuais, enquan-
to nas demonstrações financeiras consolidadas, o ágio é apresentado no 
grupo de intangíveis, de acordo com o que dita o ICPC 09 (R2) - Demons-

trações financeiras Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstra-
ções Consolidadas e Aplicação do Método da Equivalência Patrimonial. 
d) Outros eventos: - Alterações de participações societárias: a) Peru: Em 
19/10/2021 a SBPAR aumentou sua participação na SBD Peru S.A. atra-
vés da compra de 56.110 ações do capital social da empresa pelo valor de 
R$1.505 milhões ao antigo acionista. O pagamento foi acordado em três 
parcelas iguais, sendo a primeira paga em outubro de 2021. O saldo a 
pagar foi reconhecido na rubrica “Aquisição de participação societária”, 
sendo R$501 no curto prazo R$501 no longo. Em 01/12/2021 a Superbid 
Chile S.A. deixou de ser sócia da SBD Peru S.A. A operação se concreti-
zou pela redução do capital social do Peru através da entrega do valor 
nominal correspondente ao acionista. b) Chile: Em 12/11/2021 a SBPAR 
aumentou sua participação na Superbid Chile S.A. para 99,80%, através 
de um novo aporte de capital no valor de R$3.209 milhões. c) MaisAtivo, 
SBWS e Solutiona: Em 01/11/2021 a SBPAR adquiriu as ações que os 
sócios minoritários detinham nas controladas MaisAtivo, SBWS e Solutio-
na, se tornando sócia com 100% de participação. - S4Payments alcançou 
R$500 milhões em transações de pagamento: Em agosto de 2021 a 
S4Payments alcançou o montante superior a R$500 milhões em transa-
ções de pagamento. Desta forma, conforme a Resolução BCB nº 80, de 
25/03/21, a controlada solicitou ao Banco Central do Brasil em 11/11/2021 
a autorização para funcionamento como instituição de pagamento na mo-
dalidade emissor de moeda eletrônica. - Constituição da holding financeira 
SBFIN Participações Ltda.: Em 27/01/2022 a empresa SBFIN Participa-
ções Ltda. foi constituída, tendo por objeto a participação societária em 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil como 
sócia acionista, no país ou no exterior. 12. Direito de Uso: O direito de uso 
de imóveis e equipamentos de terceiros é referente aos contratos de alu-
guel firmados pelo Grupo Superbid. Maiores informações acerca dos con-
tratos de arrendamento se encontram na nota explicativa nº 20.
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15. Transações com Partes Relacionadas: 15.1. Mútuos e dividendos:
Controladora Consolidado

Mútuos a receber 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Chile - 2.881 - -
Pavia S/A - - - 3.096
Solutiona - 400 - -
Mais Ativo - 1 - -
Outros acionistas 71 - 142 28
Subtotal 71 3.282 142 3.124
Dividendos a receber
Argentina 4.013 1.853 - -
Subtotal 4.013 1.853 - -
Total 4.084 5.135 142 3.124
Circulante - - - -
Não circulante 4.084 5.135 142 3.124

Controladora Consolidado
Mútuos a pagar 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Pavia S/A - - - 676
Total - - - 676
Circulante - - - -
Não circulante - - - 676
Os contratos de mútuos firmados têm natureza de conta corrente entre as 
empresas do Grupo Superbid, sendo estabelecidos com prazos, porém 
sem  a  obrigatoriedade  de  incidência  de  juros.  Há  recolhimento  do  IOF 
conforme as diretrizes do Decreto 6.306/2007.

Controladora Consolidado
Contas a receber 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Chile 811 338 - -
Rodrigo Queiroz 177 - 177 -
Total 988 338 177 -
15.2. Prestações de serviços: O Grupo contrata os seguintes prestadores 
de serviço que são relacionados da Companhia:

Prestação de serviços
Prestador Tomador Natureza Valor médio mensal

2021 2020
Moysés MaisAtivo Jurídico - 40
Moysés SBWS Jurídico - 40

Round Pegs SBWS Tecnologia 
(Gestão de squads) 267 242

Execution SBWS Tecnologia 
(Gestão de mídia) - 3

Action Labs
 Design AutoArremate Tecnologia 

(Design de TI) 37 37

MaisAtivo Renato Moysés Leiloeiro 46% da 
transação

46% da 
transação

SBWS Renato Moysés Leiloeiro 52% da 
transação

52% da 
transação

Anthony
 Zucker Colômbia Assessoria 

Comercial 25 12
15.3 Comodato: Existem os seguintes contratos entre partes relacionadas:

Contrato de Comodato
Comodante Comodatário Bem Valor mensal

Mais Ativo SBPar
Imóvel cj. 42 

Av. L. C. Berrini Sem valor monetário

Mais Ativo SBWS
Imóvel cj. 42 

Av. L. C. Berrini Sem valor monetário

Mais Ativo NWS
Imóvel cj. 42 

Av. L. C. Berrini Sem valor monetário

Mais Ativo Solutiona
Imóvel cj. 42 

Av. L. C. Berrini Sem valor monetário

Mais Ativo S4Payments
Imóvel cj. 42 

Av. L. C. Berrini Sem valor monetário
15.4. Licença de software: São os seguintes os contratos existentes entre 
empresas relacionadas, durante 2021 e 2020:

Licença de software
Licenciante Licenciado Software Valor mensal

SBWS MaisAtivo Plataforma SBWS Sem valor monetário
SBWS NWS Plataforma SBWS Sem valor monetário
SBWS SBN Subastas Plataforma SBWS (*)
SBWS Chile Plataforma SBWS (**)
SBWS Colômbia Plataforma SBWS (***)
SBWS Peru Plataforma SBWS (**)

(*) 7,5% dos recebimentos líquidos até os primeiros $3.000.000 (pesos 
Argentinos) e 5% dos recebimentos líquidos a partir de $ 3.000.001 (pesos 
Argentinos). (**) R$ 2.000,00 por mês, mais R$ 200,00 por lote vendido. 
(***) R$ 2.000,00 por mês, mais R$ 200,00 por lote vendido, sendo isenta 
para lotes que a comissão for inferior a $ 300.000 (pesos colombianos) ou 
lotes constituídos de animais ou veículos provenientes de locadoras cuja 
comissão seja inferior a $1.000.000. 15.5. Locação de imóveis e seguros: 
O imóvel onde fica a sede da Argentina é de propriedade de Fabian Narva-
ez, sócio desta controlada, ao custo mensal de R$25. A Corretora de Se-
guros responsável pelas cotações de seguros do Grupo Superbid é a parte 
relacionada TRR Corretora de Seguros, sem valor monetário, tendo em 
vista que o Grupo Superbid paga a apólice diretamente para a Seguradora 
escolhida, que apresentou proposta com o melhor custo/benefício, de 
acordo com preços de mercado. 15.6. Remuneração do pessoal chave: 
A remuneração, os encargos e os benefícios relacionados ao pessoal-cha-
ve da administração estão apresentados a seguir (cumulativa no período):

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Pró-labore e bônus 1.477 1.039 4.718 3.268
Total 1.477 1.039 4.718 3.268
16. Fornecedores: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Fornecedores nacionais 129 11 2.300 3.691
Fornecedores exterior - - 363 1.137
Total 129 11 2.663 4.828
Os fornecedores no exterior foram contraídos pelas Empresas LATAM e 
vencem em até um ano. 
17. Obrigações Trabalhistas: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Salários a pagar - - 628 196
Encargos sobre a folha a recolher 93 25 1.955 1.792
Obrigações sindicais - - 14 57
Provisão de férias, 13º e encargos 61 46 3.669 3.052
Provisão de bônus - - 3.297 1.445
Total 154 71 9.563 6.542
18. Obrigações Tributárias: Controladora Consolidado

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
IRPJ - (17) 7.363 5.615
CSLL - (6) 766 930
PIS - 6 220 235
COFINS 2 39 1.017 1.096
ISS - - 742 772
IVA/ICA/IGV a pagar (a) - - 1.496 1.128
IIBB a pagar (b) - - 104 169
Tributos retidos - - 2.842 185
Outros tributos a recolher 4 - 505 415
Total 6 22 15.055 10.545
(a) IVA: 19% na Colômbia e 21% na Argentina; ICA: 0,69% e IGV: 18%. 
(b) Impuesto sobre los ingressos brutos (“IIBB”) - Alíquota variável por 
cliente, usualmente de 4%. As obrigações tributárias sobre o faturamento 
das empresas nacionais são: imposto municipal sobre serviço (ISS), 
que varia de 2 a 5% e PIS e COFINS, com alíquotas de 1,65% e 7,6%, 
respectivamente. Em todos os períodos reportados o Grupo Superbid 
apurou o Imposto de Renda (“IRPJ”) e a Contribuição Social (“CSLL”) 
pelo regime de lucro real. 19. Obrigações Derivadas de Leilões:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Valores a serem repassados (a) - - 52.891 8.849
Cauções (b) - - 14.370 10.649
Reembolsos de comissão - - 1.140 2.627
Total - - 68.401 22.125
(a) Valores a serem repassados: Obrigação de repasse aos comitentes 
vendedores (proprietário do bem leiloado) à medida que o leilão é 
finalizado e o arrematante quita seu pagamento, conforme nota explicativa 
nº 5. O prazo para a liquidação é negociado individualmente em cada 
operação, mas em geral não ultrapassa 15 dias. (b) Cauções: A caução é 
uma garantia que o arrematante precisa oferecer ao Grupo Superbid para 
participação de leilões. Usuários fidelizados tendem a manter os valores 
aportados a fim de dar mais agilidade às transações. A devolução fica 
atrelada à conveniência do arrematante, sem prazo para liquidação. 
O aumento desta rubrica decorre da expansão da base de usuários 
da plataforma.
20. Empréstimos e Financiamentos: Consolidado

31/12/21 31/12/20
Banco Itaú 4.261 6.706
Banco ABC 3.853 4.023
Banco Safra 4.814 2.507
FINEP 7.059 7.131
Santander - 86
Total 19.987 20.453
Circulante 6.570 3.545
Não circulante 13.417 16.908
As taxas de juros e as datas dos vencimentos dos saldos de empréstimos 
e financiamentos, em aberto em 31/12/2021, estão discriminadas a abaixo.

Instituições 
 financeiras Finalidade Início

Taxa 
de juros 

anual (%)
Carência 
(meses)

Prazo 
Total 

(meses) *

Banco ABC
Investimento/ 

Tecnologia
Junho 

de 2021
CDI + 
5,5% 5 46

Banco Itaú
Investimento/ 

Tecnologia
Agosto 

de 2020 7,73% 5 36

Banco Safra
Investimento/ 

Tecnologia
Setembro 

de 2020
CDI + 
4,9% 6 48

Banco Safra
Investimento/ 

Tecnologia
Junho 

de 2021
CDI + 
4,9% 6 24

FINEP
Investimento/ 

Tecnologia
Setembro 

de 2020
TJLP + 

0,8% 36 120
(*) As datas acima representam o vencimento máximo da dívida com a 
referida instituição financeira. A movimentação do saldo de empréstimos e 
financiamentos nos períodos apresentados, está apresentada a seguir:

31/12/21 31/12/20
Saldo em 31 de dezembro 20.453 6.594
Novas captações 6.905 20.313
Encargos capitalizados 1.518 793
Correção capitalizada 119 -
Pagamentos de principal (7.227) (6.246)
Pagamentos de juros (1.677) (948)
Pagamentos de correção (104) -
Variação cambial - (53)
Total 19.987 20.453
Os valores a pagar, até a liquidação dos saldos apresentados anteriormen-
te, estão discriminados a seguir (não considera encargos futuros):

Consolidado
Ano 31/12/21 31/12/20
2021 - 3.545
2022 6.570 4.896
2023 4.565 3.736
2024 2.672 2.494
2025 1.375 1.006
Após 2026 4.805 4.776
Total 19.987 20.453
A Companhia não possui parcelas a pagar vencidas nas datas-bases apre-
sentadas. Os empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia e 
suas controladas não possuem cláusulas restritivas financeiras e não fi-
nanceiras, que se descumpridas implicam no vencimento antecipado das 
dívidas. Apenas há fiança bancária do Itaú com garantia de 50% do finan-
ciamento do Finep. 21. Passivo de Arrendamento:
Os saldos consolidados são: 31/12/21 31/12/20
Saldo anterior 9.830 8.905
Juros apropriados 1.217 1.545
Novos arrendamentos 1.342 6.556
Pagamentos de principal (3.432) (3.452)
Pagamentos de juros (865) (1.545)
Baixa de arrendamentos (150) (3.194)
Ajuste de conversão (505) 1.015
Total 7.437 9.830
Circulante 3.768 4.572
(-) AVP (1.001) (1.010)
Total 2.767 3.562
Não Circulante 6.788 9.272
(-) AVP (2.118) (3.004)
Total 4.670 6.268
As naturezas dos contratos de arrendamento firmados pela Companhia e 
suas controladas, vigentes em 31/12/2021, assim como data de 
vencimento, período de vigência e as taxas de desconto utilizadas, estão 
apresentadas a seguir.

Tipo de contrato - Direito de uso

Taxa 
Desconto 

Mensal

Vigência 
do 

contrato
Venci- 
mento

Imóvel comercial - São Paulo 1,16% 2 anos 01/01/2022
Galpão para leilões - São Paulo 1,16% 10 anos 30/03/2022
Galpão para leilões - São Paulo 1,16% 2,5 anos 30/03/2022
Central de Atendimento - São Paulo 1,01% 2,5 anos 28/02/2023
Auditório - São Paulo 1,01% 2,5 anos 28/02/2023
Leasing Equipamentos TI - São Paulo 1,16% 3 anos 17/01/2022
Galpão - São Paulo 1,16% 8,5 anos 30/03/2022
Filial - São Paulo 1,01% 4,5 anos 15/01/2025
Imóvel Sede - São Paulo 1,01% 2,5 anos 02/02/2023
Locação de equipamentos TI -
 São Paulo 1,09% 3 anos 22/03/2024
Imóvel Sede - Argentina 4,23% 10 anos 19/08/2023
Espaço para outdoor - Argentina 4,23% 3 anos 30/11/2022
Estacionamento - Argentina 4,23% 3 anos 30/11/2022
Estacionamento - Argentina 4,23% 4 anos 31/12/2021
Galpão - Chile 1,00% 8 anos 01/11/2024
Imóvel Sede - Chile 1,00% 5,5 anos 01/04/2022
Empilhadeiras - Chile 1,00% 3 anos 02/05/2024
Galpão - Colômbia 0,89% 8 anos 12/02/2029
Escritório comercial - Colômbia 0,89% 5 anos 01/03/2026
Galpão - Colômbia 1,16% 3 anos 25/02/2024
Imóvel Sede - Peru 0,76% 2 anos 30/09/2022
Galpão - Peru 0,76% 2 anos 30/06/2022
O fluxo de pagamentos não descontado do passivo de arrendamento está
demonstrado a seguir: Consolidado
Ano 31/12/21 31/12/20
Até um ano 3.768 4.572
De um a cinco anos 6.783 9.238
Após cinco anos 5 34
Total 10.556 13.844
Os fluxos futuros do passivo de arrendamento (descontados e não 
descontados), base para apuração de créditos de PIS e COFINS, estão 
apresentados a seguir, assim como o direito potencial de PIS e COFINS a 
recuperar.

Consolidado
Fluxos de caixa descontados 31/12/2021 31/12/2020
Contraprestação do arrendamento 3.262 4.371
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%) 302 404

Consolidado
Fluxos de caixa não descontados 31/12/2021 31/12/2020
Contraprestação do arrendamento 3.446 5.083
Potencial PIS e COFINS a recuperar (9,25%) 319 470
22. Provisão para Litígios: Em 31/12/2021, o Grupo Superbid participa 
como réu em 221 litígios (193 em 31/12/2020), sendo 217 processos de 
natureza cível, três de natureza trabalhista, uma arbitragem. 
Em 31/12/2021 o Grupo mantinha provisão para litígios em seu passivo 
não circulante no montante de R$143 (R$1.185 em 31/12/2020), para co-
brir eventuais desembolsos relacionados aos processos para os quais 
seus assessores jurídicos avaliaram o risco de perda como provável. Além 
dos processos classificados como perda provável que foram provisiona-
dos, em 31/12/2021, havia 15 litígios (39 em 31/12/2020) avaliados com 
risco de perda possível por sua assessoria jurídica que totalizavam risco 
de R$34.224 (R$19.307 em 31/12/2020). De acordo com o IAS 37 
( equivalente ao CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Con-
tingentes), o Grupo não constituiu provisão em seu passivo para cobertura 
de eventuais desembolsos com este grau de avaliação de risco. A Compa-
nhia figura como parte requerida de procedimento arbitral conduzida se-
gundo o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação 
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC). A controvérsia diz 
respeito ao preço de compra da totalidade das quotas representativas do 
capital social de empresa incorporada por uma controlada da Companhia. 
A arbitragem foi instaurada em 02/06/2021 e está em seus procedimentos 
iniciais, motivo pelo qual nossos advogados consideraram que o caso en-
volve um risco de perda possível. 23. Patrimônio Líquido: a) Capital so-
cial: O capital social da Companhia, em 31/12/2021 e 2020, totalmente in-
tegralizado é de R$2.097.224, dividido em 2.097.224 ações ordinárias, 
nominais e sem valor nominal, assim distribuída entre seus acionistas:

Acionistas
Quantidade 

de ações Participação (%)
Pavia Participações S/A 1.884.298 89,85%
André Ferreira Martins Assumpção 62.917 3,00%
Antonio dos Santos Maciel Neto 62.917 3,00%
Geraldo Rondon da Rocha Azevedo 62.917 3,00%
Rodrigo de Queiroz Sodré Santoro 22.972 1,10%
Paulo Sergio Scaff de Napoli 1.000 0,05%
Fabíola Moysés Sodré Santoro 200 0,01%
Ricardo Zani Santoro 3 0,00%

2.097.224 100,00%
Em 24/05/2021 a Companhia conferiu a um executivo do Grupo o direito 
de subscrever até 20.972 ações, correspondente a 1% do total das ações 
representativas do capital social da SBPAR à época. b) Lucro básico e di-
luído por ação: O lucro básico e diluído por ação é calculado mediante a 
divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade
média ponderada de ações no exercício: Controladora

31/12/21 31/12/20
Lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas
 da Companhia 27.393 18.937
Quantidade média de ações ordinárias 2.097 2.097
Total R$13,06 R$ 9,03
c) Distribuição de dividendos: De acordo com o estatuto social da SBPAR 
a destinação de lucro do exercício deve ser (i) absorção de prejuízos; 
(ii) constituição da reserva legal de 5%, até que esta atinja 20% do capital 
social; e (iii) 10% a título de dividendo obrigatório. Em 31/12/2021 foram 
distribuídos R$9.103 de dividendos aos acionistas (R$8.914 em 
31/12/2020). Os dividendos consolidados distribuídos foram de R$13.354 

em 31/12/2021 (R$11.699 em 31/12/2020). A distribuição de dividendos foi 
aprovada pela Administração em reuniões dos sócios realizadas no decor-
rer de 2021 e Assembleia Geral Ordinária e o pagamento se concretizou 
de maneira seriada conforme tabela abaixo:

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Janeiro 50 1.127
Fevereiro 551 768
Março 651 675
Abril 550 45
Maio 651 315
Junho 471 542
Julho 551 611
Agosto 630 601
Setembro 1.497 551
Outubro - 551
Novembro - 1.873
Dezembro 3.501 1.255
Total 9.103 8.914
d) Outros resultados abrangentes: Em conformidade com o disposto no 
CPC 02 (R2) Efeitos das Mudanças de Taxas de Câmbio e Conversão de 
demonstrações financeiras, equivalente à IAS 21, que determina que os 
ajustes das variações cambiais de investimentos no exterior sejam reco-
nhecidos no patrimônio líquido da Controladora, a Companhia constituiu a 
rubrica de “Ajustes acumulados de conversão”, decorrente da conversão 
das demonstrações financeiras de suas controladas no exterior. Em 
31/12/2021, o saldo desta rubrica era R$1.235 negativo (R$688 negativo 
em 31/12/2020). Essa flutuação deve-se, principalmente, pelas variações 
ocorridas nas principais moedas funcionais das controladas, diferentes do 
Real. 24. Instrumentos Financeiros: A Companhia e suas controladas 
efetuaram avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos 
valores justos, por meio de informações disponíveis e metodologias de 
avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado 
e a seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e 
estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como 
consequência, as estimativas apresentadas não indicam, necessariamen-
te, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso 
de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito 
relevante nos valores de realização estimados. Mensuração do valor justo: 
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual 
o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes 
dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Os valo-
res justos dos instrumentos financeiros detidos pelo Grupo se aproximam 
de seus respectivos valores contábeis considerando as suas naturezas, 
prazos de vencimento e expectativas de perda. Os valores contábeis e 
valores justos dos instrumentos financeiros do Grupo, em 31/12/2021 e 
2020 são como segue:

Hierarquia 
do valor 

justo
Valor contábil Valor justo

Ativos financeiros 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Caixa e equivalentes
 de caixa Nível 1 114.6624 68.283 114.6624 68.283

114.624 68.283 114.624 68.283
Passivos financeiros
Empréstimos e
 financiamentos Nível 2 19.987 20.453 19.987 20.453

19.987 20.453 19.987 20.453
Controladora Consolidado

Custo amortizado Custo amortizado
Ativos 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Caixa e equivalentes de caixa 4.473 1.220 114.624 68.283
Contas a receber - - 1.540 3.452
Contas a receber -
 Partes relacionadas 988 338 177 -
Transações com partes
 relacionadas - Não circulante 4.084 5.135 142 3.124
Passivos
Fornecedores 129 11 2.663 4.828
Transações com partes
 relacionadas - Não circulante - - - 676
Empréstimos e financiamentos -
 Circulante - - 6.570 3.545
Empréstimos e financiamentos -
 Não circulante - - 13.417 16.908
Aquisição de participação
 societária - Circulante 501 - 21.622 24.496
Aquisição de participação
 societária - Não circulante 502 - 3.444 20.545
a) Risco de taxa de câmbio: A Companhia e suas controladas brasileiras 
estão expostas a riscos cambiais por possuírem transações em moeda 
estrangeira. A Companhia está exposta a risco de câmbio em relação aos 
seus investimentos em controladas na Argentina, Colômbia, Peru e Chile. 
A Administração entende que se trata de investimentos de longo prazo, 
monitora o retorno operacional desses investimentos e considera que 
eventuais flutuações de câmbio de curto prazo não trarão impactos finan-
ceiros imediatos para a Companhia. A Administração não utiliza instrumen-
tos derivativos em contratos de hedge ou swap para cobertura desse risco. 
Conquanto tenham moedas diferentes, com probabilidades diferentes de 
uma eventual depreciação cambial relevante, assumiu-se, para o fim ex-
clusivo desta avaliação de sensibilidade, que as moedas desses países 
seriam perfeitamente correlacionadas e atreladas ao comportamento da 
relação R$/US$. No cenário provável, para mensurar o impacto líquido 
estimado dos próximos 12 meses decorrente dos riscos de flutuação do 
dólar, a taxa de câmbio foi estimada com base no Relatório Focus do Ban-
co Central do Brasil. O dólar foi projetado utilizando cenários nos quais há 
desvalorização de 25% sobre o cenário provável (cenário A abaixo) e de 
50% (cenário B). O quadro a seguir demonstra o resultado de simulações 
dessas depreciações cambiais:

Variável de risco -
 US$ ==>

Saldo em 
31/12/2021

Cenário 
provável 
(Focus)

Cenário A 
(+25%)

Cenário B 
(+50%)

R$ 5,5805 R$ 5,60 R$ 7,00 R$ 8,40
Caixa e equivalentes
 de caixa 65.073 (227) (16.552) (32.878)
Contas a receber - Latam 1.540 (5) (392) (778)
Fornecedores - Latam (2.663) 9 677 1.345
b) Risco de taxa de juros: O Grupo está exposto ao risco de taxa de juros 
sobre suas aplicações financeiras atreladas ao CDI. A Administração mo-
nitora os patamares e expectativas da taxa CDI e da TJLP e os possíveis 
impactos sobre suas operações. c) Risco de liquidez: A Companhia e suas 
controladas gerenciam o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, 
linhas de crédito bancárias para captação de empréstimos, por meio do 
monitoramento dos fluxos de caixa e perfis de vencimento.

Consolidado
31/12/21 31/12/20

Empréstimos e financiamentos 19.987 20.453
Obrigações derivadas de leilões 68.401 22.125
Aquisição de participação societária 25.065 45.041
(-) Caixa e equivalentes de caixa (114.624) (68.283)
(=) Dívida líquida (1.171) 19.336
(+) Patrimônio líquido 55.961 33.611
Índice de endividamento -2% 58%
As tabelas abaixo demonstram análise dos vencimentos para os passivos 
financeiros em aberto, em 31/12/2021 e 2020 (não descontados):

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Até 30 dias - 11 1.650 3.176
De 30 a 60 dias - - 349 874
Acima de 60 dias - - 664 778
Fornecedores - 11 2.663 4.828
Até 1 ano - - 8.243 4.998
De 1 a 5 anos - - 11.737 14.872
Após 5 anos - - 4.260 5.404
Empréstimos e financiamentos - - 24.240 25.274
Até 1 ano - - 4.740 5.619
De 1 a 5 anos - - 6.341 9.359
Após 5 anos - - 6 29
Passivo de arrendamento - - 11.087 15.007
d) Análise de sensibilidade:
CENÁRIO DE QUEDA DO CDI Receita (despesa)

Operações
Saldo 

31/12/2021
Cenário 

provável
Cenário 

A
Cenário 

B
CDI estimado 9,15% 12,25% 9,19% 6,13%
Aplicação financeira 65.073 7.971 5.980 3.989
Empréstimos e financiamentos (19.987) (2.448) (1.836) (1.225)
Aquisição de participação
 societária (25.066) (3.070) (2.303) (1.536)
Efeito no resultado 2.453 1.841 1.228
CENÁRIO DE AUMENTO DO CDI Receita (despesa)

Operações
Saldo 

31/12/2021
Cenário 

provável
Cenário 

A
Cenário 

B
CDI estimado 9,15% 12,25% 15,31% 18,38%
Aplicação financeira 65.073 7.971 9.963 11.960
Empréstimos e financiamentos (19.987) (2.448) (3.061) (3.673)
Aquisição de participação
 societária (25.066) (3.070) (3.838) (4.606)
Efeito no resultado 2.453 3.064 3.681

25. Receita Líquida: Controladora Consolidado
Receita bruta 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Serviço de consultoria - - 56.871 48.850
Licenciamento -software - - 52.981 40.407
Comissões - - 51.450 31.478
Serviço de intermediação - - 33.811 20.855
Taxa administrativa - - 13.713 9.566
Outros serviços prestados - - 1.889 1.293
Tributos sobre a receita (*) - - (16.525) (12.638)
Devolução dos serviços - - (857) (775)
Receita líquida - - 193.333 139.036
(*) Referente aos tributos incidentes sobre a receita, sendo 7,6% referente 
à COFINS, 1,65% ao PIS e 2% a 5% ao ISS sobre os serviços prestados.
26. Custos e Despesas por Natureza:

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Pessoal (2.056) (1.653) (60.763) (48.565)
Viagens (16) (135) (2.220) (1.859)
Marketing - - (5.210) (5.493)
Aluguel de imóveis
 e condomínio - - (298) (366)
Depreciação e amortização - - (6.448) (6.730)
Materiais de consumo - - (509) (418)
Serviços de terceiros (1.272) (872) (31.572) (21.994)
Estadia e transporte - - (4.741) (8.314)
Realização de leilão - - (4.892) (1.890)
Comissão - - (1.602) (736)
Assessoria e consultoria - - (1.989) (1.009)
Taxas, contribuições
 e tributos diversos (117) (8) (2.327) (1.850)
Utilidades (5) (5) (1.041) (980)
Outros (451) 706 (6.095) (152)
Total (3.917) (1.967) (129.707) (100.356)
Custos - - (51.578) (48.918)
Despesas comerciais (2.076) (1.788) (46.686) (34.168)
Despesas administrativas (1.404) (893) (30.164) (19.942)
Outras receitas
 e despesas operacionais (437) 714 (1.279) 2.672
27. Resultado Financeiro: Controlada Consolidado
Receitas financeiras 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Juros ativos 58 283 4.059 2.101
Rendimentos de
 aplicações financeiras 128 13 1.937 240
Variações cambiais 223 683 2.554 2.028
Multa de mora ativa - - 209 187
Outras receitas 158 - 320 84

567 979 9.079 4.640
Despesas financeiras
Juros passivos 13 (2) (1.902) (537)
Variações cambiais (128) - (4.746) (1.812)
Despesas bancárias (36) (3) (445) (619)
Encargos financeiros -
 Arrendamento - - (1.296) (1.619)
Outras despesas (31) (49) (435) (246)

(182) (54) (8.824) (4.833)
Total 385 925 252 (193)
28. Imposto de Renda e Contribuição Social: Os valores contabilizados 
no resultado dos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 e suas corres-
pondentes conciliações às alíquotas de IRPJ e CSLL estão discriminados 
a seguir.

Controladora Consolidado
31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Lucro líquido antes
 do IRPJ e CSLL 15.754 18.937 23.023 35.409
IRPJ e CSLL à alíquota vigente 5.356 6.439 7.828 12.039
Efeito sobre equivalência
 patrimonial (6.064) (7.839) - -
Efeito sobre prejuízo fiscal -
 controladas exterior - - 24 (177)
Efeito sobre prejuízo
 fiscal não registrado 355 353 (1.516) 2.007
Despesas indedutíveis
 e outros débitos 353 1.047 (1.614) (4.772)
Diferença de alíquota LATAM - - (12) (224)
( - ) Compensação
 de prejuízo fiscal - - - -
Efeito sobre outros saldos - - 2.707 561
IRPJ e CSLL - - 7.417 9.434
IRPJ/CSLL - - (3.852) (9.434)
IRPJ/CSLL - Diferido - - (3.564) (3.781)
29. Cobertura de Seguros: A Companhia adota a política de contratar 
seguros em montantes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações. Em 
31/12/2021, as principais apólices de seguro contratadas com terceiros 
que a Companhia possuía são as seguintes:

Tomadora

Natureza do 
seguro/item 

segurado Seguradora Vigência
Valor 

segurado

MaisAtivo
Prédio e 

conteúdo SOMPO
16/09/2021 

a 16/09/2022 R$8.000.000

MaisAtivo
Seguro 
Veiculo

Porto 
Seguro

22/01/2021 
a 22/01/2022 R$120.000

MaisAtivo
Seguro 
Veículo Allianz

24/06/2021 
a 24/06/2022 R$50.000

MaisAtivo
RC 

Terceiros FATOR
30/11/2021 

a 30/11/2022 R$1.000.000

SBPAR D&O Liberty
06/03/2021 

a 06/03/2022 R$10.000.000,00

SBPAR Cyber Risk AIG
20/11/2021 

a 20/11/2022 R$10.000.000,00

SBPAR D&O FATOR
15/11/2022 

a 06/03/2023 R$40.000.000,00

SBWS Cyber Risk
Tokio 

Marine
25/08/2021 

a 25/08/2022 R$10.000.000,00
O escopo do trabalho de nossos auditores não inclui a emissão de opinião 
sobre a suficiência de cobertura de seguros, a qual foi determinada pela 
Administração da Companhia. 30. Evento Subsequente: Não há eventos 
subsequentes à data final do período a que se referem estas demonstra-
ções financeiras e sua autorização para emissão.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
SBPAR Participações S.A.
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da SBPAR Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2021 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, assim como as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da SBPAR Participa-
ções S.A. e suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balan-
ço patrimonial consolidado em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações 
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os exercícios findos nessas 
datas, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da SBPAR Participações S.A. e da SBPAR Participações S.A. e 
suas controladas em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para os exercí-
cios findos nessas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas ”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, 
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
 Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
 demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras 
 individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
 separada sobre esses assuntos. Investimentos em Controladas 
( Conforme Nota Explicativa no 11, Investimentos) - Motivo pelo qual o 
assunto foi considerado um PAA: A Companhia consolida as operações 
de suas controladas que oferecem ao mercado um ecossistema de 

 plataformas transacionais, solução tecnológica e serviços de transações 
on-line de leilões e vendas diretas de bens de capital e de consumo durá-
veis. Tais investimentos estão avaliados pelo método da equivalência pa-
trimonial e, portanto, são contabilizados ao seu custo de aquisição e, 
 posteriormente, atualizado pelas variações de resultado da controlada e 
nos dividendos reconhecidos, ambos na proporção da participação socie-
tária que a Companhia possui. Em nosso julgamento, além do processo de 
consolidação, consideramos a existência dos ativos, realização e a men-
suração de seus investimentos como assuntos relevantes para nossa au-
ditoria. Como nossa auditoria conduziu este assunto: Nossos procedi-
mentos de auditoria, foram entre outros: (i) conciliação contábil da carteira; 
(ii) validação do mapa de consolidação, atentando para os procedimentos 
de aglutinação e eliminações; (iii) validação da existência da totalidade 
dos investimentos nas companhias investidas através dos respectivos es-
tatutos sociais; (iv) obtivemos o balanço patrimonial e a composição das 
principais rubricas contábeis das companhias investidas e avaliamos a 
composição e perfil de risco dos investimentos e a existência de algum 
assunto significativo; (v) conciliação das principais rubricas contábeis das 
companhias investidas, bem como, validação da existência, valorização, 
por meio de testes substantivos; (vi) para a validação da cisão de cotas 
ocorrida entre a SBPar Participações e SBHE Participações S.A., realiza-
mos os seguintes procedimentos: (a) análise do ato societário contendo as 
características da cisão ocorrida; e (b) verificamos o estatuto social atuali-
zado das companhias envolvidas no processo de cisão. (vii) para a valida-
ção do aumento de capital realizado pela SBPar Participações na S4Pay-
ments Instituição de Pagamentos, realizamos os seguintes procedimentos: 
(a) análise do ato societário contendo as características do aumento de 
capital ocorrido; (b) liquidação financeira, validando a transição realizada 
durante o período; e (c) verificamos o estatuto social atualizado das com-
panhias envolvidas neste aumento de capital. (viii) para a validação do 
aumento de capital realizado pela SuperBid WebServices na NWS Tecno-
logia Ltda., realizamos o os seguintes procedimentos: (a) análise do ato 
societário contendo as características do aumento de capital ocorrido; 
(b) liquidação financeira, validando a transição realizada durante o perío-
do; e (c) verificamos o estatuto social atualizado das companhias envolvi-
das neste aumento de capital. (ix) recálculo da equivalência patrimonial 
sobre as companhias investidas; (x) liquidação financeira das transações 
realizadas durante o período. (xi) teste de aderência das divulgações apre-
sentadas na demonstração financeira. Com base na abordagem de nossa 
auditoria e nos procedimentos efetuados para fins de investimentos em 
controladas, entendemos que os critérios e premissas adotados pela 
Companhia foram adequados, em todos os aspectos relevantes, no con-
texto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas 
em conjunto. Ênfase: Procedimento arbitral: Chamamos a atenção para 
a Nota Explicativa no 21, no que tange ao procedimento arbitral iniciado em 
02/07/2021, que visa eliminar controvérsias acerca do ajustamento de 
preço de venda da companhia Sold Intermediação de Ativos Ltda. adquiri-
da e incorporada na controlada MaisAtivo Intermediação de Ativos Ltda. 
em 18/12/2019. Até a emissão desta demonstração financeira a arbitra-
gem encontra-se em andamento, sendo o prognóstico de risco de perda 
tido como possível pelos advogados da Companhia. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto. Outros assuntos: Demons-
tração do valor adicionado: Revisamos as Demonstrações do Valor Adi-
cionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/2021, preparadas 
sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas 
como informação suplementar. Essas demonstrações foram submetidas a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, com 
o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme apli-
cável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios defini-
dos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor 
Adicionado”. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de 
nenhum fato que nos leve a acreditar que não estão elaboradas de manei-
ra consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Adminis-
tração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no tra-
balho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
 governança pelas demonstrações financeiras individuais e 
 consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e 
 adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e 
 consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-
tir a elaboração de  demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, tomadas em conjunto, 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 auditoria 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 pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropria-
da 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 circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles  internos da Companhia e suas controladas.  • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas 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 audi-
toria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
 condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
 capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controla-
das. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e 
suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades 
ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsá-
veis pela  direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, con-
sequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da  auditoria e das constatações significativas de au-
ditoria, inclusive as  eventuais deficiências significativas nos controles inter-
nos que  identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 18/04/2022.
Thiago Kurt de Almeida Costa Brehmer - CT CRC 1SP-260.164/O-4 
Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1
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03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004463-42.2017.
valor total:  R$ 21,00



  
                

  
                 


   



       K-03/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046418-75.2020.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER à 
DOLAR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (CNPJ 55.025.852/000124), que POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS 
LTDA. lhe move ação de EXECUÇÃO para cobrança de R$ 6.163,57 (em 30/04/2022) a ser atualizado e acrescido das cominações legais, 
dívida esta representada por duplicatas vencidas, não pagas e protestadas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO 
por EDITAL, com prazo de 20 (vinte) dias, para que, após o prazo deste, em 03 dias, PAGUE o débito ou em 15 dias, OFEREÇA 
EMBARGOS ou ainda, RECONHECENDO o crédito da exequente e DEPOSITANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MENSAIS, atualizadas, SOB PENA de PENHORA de tantos de seus bens quantos 
bastem para solução da dívida. Fica ciente também de que no silêncio lhe será nomeado CURADOR ESPECIAL. Será o presente, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018350-33.2020.8.26.0482. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Leonardo Mazzilli Marcondes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a APARECIDA 
MARIA DOS SANTOS CRUZ, Brasileira, Viúva, Autônoma, RG 19.629.810, CPF 058.861.568-44, que lhe foi proposta uma ação Monitória 
por parte de ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para recebimento da importância de R$ 3.519,42 (três mil, 
quinhentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), representada por faturas oriundas de prestação de serviço de fornecimento de 
energia elétrica para a unidade consumidora 4913657. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 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, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondente à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do art. 701 do CPC, sob pena de ser 
nomeado curador especial em caso de revelia. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno valor o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. 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 
Presidente Prudente, aos 19 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1000803-36.2018.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA, na forma da Lei, etc. Faz Saber a PGO – ENGENHARIA EIRELI - 
EPP, CNPJ 23.349.485/0001-29, que lhe foi proposta Ação de Execução de Título Extrajudicial por ENGESONDA FUNDAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando receber a quantia de R$ 32.232,38 (Dezembro/2017), referente a duplicata nº 00001778, emitida em 
13/06/2017, conforme serviços de sondagens rotativas e/ou mistas realizados na obra localizada na Rua Venezuela x Rua Luisiana, Vila 
Santa Luzia, em São Bernardo do Campo/SP. Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua Citação por Edital, para que 
em 03 dias, pague o débito atualizado acrescido de custas e despesas processuais, quando então a verba honorária poderá ser reduzida 
pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da 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 atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra. Não sendo apresentada defesa, a executada será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.  São Paulo, 02 de fevereiro de 2022. 
 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 281ª e 282ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 281ª e 282ª Séries da 1ª 
Emissão da True Securitizadora S.A. (“Emissora” e “Emissão”, respectivamente), a OLIVEIRA TRUST 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição fi nanceira com fi lial na cidade de 
São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, sala 132, CEP 04.534-004, Itaim Bibi, inscrita 
no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-34 (Agente Fiduciário) e os representantes da Emissora, em atenção ao 
disposto na Cláusula 15.3.1. do Termo de Securitização dos CRI da Emissão (“Termo de Securitização”), a se 
reunirem em Assembleia Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“AGCRI”), a ser realizada, em primeira 
convocação, em 20 de junho de 2022, às 14h00min, de forma exclusivamente digital (vide informações 
gerais abaixo), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar ou não a celebração do Segundo 
Aditamento ao Instrumento Particular Locação do Imóvel de Taubaté com o objetivo de prever aquisição, pela 
Locadora, de um terreno no qual existirá uma via de acesso ao imóvel locado, com a contrapartida de aumento no 
valor da locação pago pela Locatária à Locadora. (ii) se aprovada a ordem do dia (i), aprovar a celebração do 
Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Emissão de CCI para refl etir o aumento do aluguel do imóvel 
locado; e (iii) autorização para que as Cedentes, o Agente Fiduciário e a Emissora pratiquem todo e qualquer ato, 
incluindo a celebração de todos e quaisquer contratos e/ou aditamentos necessários aos Documentos da Operação, 
para efetivação e implementação das matérias acima descrita. Informações Gerais: a AGCRI será realizada de 
forma digital, nos termos da Resolução CVM n° 60, de 23 de dezembro de 2021 e da Resolução CVM nº 81, de 30 
de março de 2022, no que couber, por videoconferência, via plataforma Microsoft Teams, coordenada pela 
Emissora, a qual disponibilizará oportunamente o link de acesso àqueles Titulares dos CRI que enviarem ao 
endereço eletrônico da Emissora juridico@truesecuritizadora.com.br e ao Agente Fiduciário af.assembleias@
oliveiratrust.com.br, com no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedência em relação à data de realização da AGCRI, 
os seguintes documentos: (a) quando pessoa física: documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica: cópia 
dos atos societários e documentos que comprovem a representação do titular; (c) quando representado por 
procurador: procuração com poderes específi cos e (d) manifestação de voto, conforme abaixo. O Titular dos CRI 
poderá optar por exercer seu direito de voto, sem a necessidade de ingressar na videoconferência, enviando a 
correspondente manifestação de voto a distância à Emissora, com cópia ao Agente Fiduciário. A Emissora 
disponibilizará o modelo da manifestação de voto, por meio do material de apoio a ser disponibilizado aos Titulares 
dos CRI na página eletrônica da CVM. A manifestação de voto deverá estar devidamente preenchida e assinada 
pelo titular dos CRI ou por seu procurador, com cópia digital dos documentos de identifi cação e de representação, 
se for o caso. A Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a 
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. 

São Paulo, 03 de junho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.

Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores
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2ª VARA CÍVEL - FORO DE MARÍLIA 

7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II – SANTO AMARO

  Inscrição Municipal n°                    068.219.0157-0
  Matrícula Imobiliária n°                   139.541                                                 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP
                Ônus
  Registro  Data  Ato         Processo/Origem                 Beneficiário / Observações
  R.09  21/10/2020  Penhora Exequenda          Proc. nº 0006183-23.2019.8.26.0001   Antônio Daniel Lousa 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: SIENA AUTOLOCADORA 
LTDA (CNPJ/MF Nº 96.603.279/0001-77), LUIS CARLOS DOS SANTOS (CPF/MF Nº 036.073.238-01) e seu cônjuge se casado for, SERGIO ROMANO (CPF/MF Nº 
761.203.338-00) e seu cônjuge se casado for; bem como os coproprietários ESPÓLIO DE NATALE ROMANO (CPF/MF Nº 047.833.108-82), ACHIROPITA RUFFO ROMANO 
(CPF/MF Nº 212.599.228-04) e seu cônjuge se casado for, e demais interessados BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12), SANTANDER DO BRASIL 
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (CNPJ Nº 00.589.171/0001-06), CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E 
AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO – CONPRESP, SÉRGIO ROMANO FILHO (CPF/MF Nº 405.855.078-30) e seu cônjuge se casado for e MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90).
A MM. Juíza de Direito Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, da 7ª Vara Cível – Foro Regional II – Santo Amaro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam- s e os autos da Ação Indenizatória de Reparação de Danos pelo Procedimento Comum Ordinário em 
fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARIA CAROLINA CORREIA (CPF/MF Nº 166.965.268-89), MARIA ELIANE CORREIA (CPF/MF Nº 225.633.208-01), MARI
A LUCIANE CORREIA (CPF/MF Nº297.836.978-70), GISELLE CAROLINA CORREIA (CPF/MF Nº 432.207.358-19) em face de SIENA AUTOLOCADORA LTDA 
(CNPJ/MF Nº 96.603.279/0001-77), LUIS CARLOS DOS SANTOS (CPF/MF Nº 036.073.238-01) e SERGIO ROMANO (CPF/MF Nº 761.203.338-00), nos autos do 
Processo nº 0032731-53.2017.8.26.0002, tendo como Processo Principal o nº 0001811-87.2003.8.26.0002 e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 
280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras 
expostas a seguir:
01 – IMÓVEIS
LOTE 01 – Localização do Imóvel: Avenida Teresa Cristina, nº 581, Vila Monumento – Ipiranga/SP – CEP: 01553-000 - Descrição do Imóvel: Uma casa medindo 7,00 m de frente para 
aquela via pública, por 20,00 m da frente aos fundos, ou seja, a área de 140,00 m2, confinando de um lado com propriedade de João Reichemann e de outro e fundos com a propriedade de Pedro 
Magalhães e sua mulher.

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°       035.077.0029-8
   Matrícula Imobiliária n°         87.412        6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
   Registro  Data  Ato  Processo/Origem Beneficiário / Observações  
   R.07  17/10/1995  Hipoteca  -  Banco Bradesco S/A
   R.08  27/07/2005  Penhora  Proc. nº 000.02.009961-4/001   Santander do Brasil Arrendamento Mercantil S/A
   R.09  06/03/2006  Penhora  Proc. nº 583.00.1996.54223-0   Banco Bradesco S/A
   Av.11  08/11/2019  Penhora Exequenda Proc. nº 0032731- Maria Carolina Correia, Maria Eliane Correia, Maria 
      53.2017.8.26.0002 Luciane Correia e Giselle Carolina Correia
OBS 01: Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a arrematação do bem, a Hipoteca averbada à R.07 será extinta.
OBS 02: Foi deferida a penhora de 50% do imóvel, no entanto, será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 368.000,00 (Mar/2020 – Homologação às fls. 846).
Valor de avaliação atualizado: R$ 440.484,88 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não foram encontrados lançamentos de débitos referentes ao imóvel em questão até a data de confecção do presente edital. Os débitos tributários são sub-rogados no 
valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 02 - Localização do Imóvel: Avenida Teresa Cristina, nº 669, Vila Monumento – Ipiranga/SP – CEP: 01553-000 - Descrição do Imóvel: Um terreno medindo 7,00 m de frente 
para referida rua por 34,00 m da frente aos fundos, com a área de 238,00 m2, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno com o prédio número 669, do lado esquerdo com o 
prédio número 657 (vila), e pelos fundos com a propriedade de Candido de Camargo Mello Sobrinho.

Dados do Imóvel 
   Inscrição Municipal n°      035.077.0009-3
   Matrícula Imobiliária n°       87.875        6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Õnus
   Registro  Data  Ato                Processo/Origem          Beneficiário / Observações
   Av. 10  08/11/2019  Penhora Exequenda            Proc. nº 0032731-53.2017.8.26.0002          Maria Carolina Correia, Maria Eliane Correia, 
                  Maria Luciane Correia e Giselle Carolina Correia
OBS 01: Foi deferida a penhora de 50% do imóvel, no entanto, será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC.
OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES
OBS 01: Nas matrículas dos imóveis penhorados há averbações, sob n° 10 e 08, respectivamente, as quais dispõem sobre os imóveis estarem localizados em área envoltória de proteção do conjunto de 
bens tombados. Dessa forma, os bens não são tombados, mas por estarem em perímetro envoltório devem respeitar as restrições que constam na Resolução n° 11/2007/CONPRESP/2007 (Artigos 4° e 
5º), sendo altura máxima de 25 metros para novas construções e preservação da vegetação de porte arbóreo existente.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 520.000,00 (Mar/2020 – Homologação às fls. 846).
Valor de avaliação atualizado: R$ 622.424,25 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: 45.210,29 (Mai/2022) – R$ 41.123,19 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 4.087,10 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos 
tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 
Débito Exequendo: R$ 2.137.712,73 (Dez/2021 – fls. 1406). 
03 - A 1ª praça terá início em 28 de junho de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 01 de julho de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de julho de 2022, às 15 horas e 30 
minutos, e se encerrará em 25 de julho de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou 
superiores a 60% do valor da avaliação. 
04 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial www.alfaleiloes.com
de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com 
05 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão 
preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
06 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
07 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
08 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
09 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do 
leilão, e deverá ser paga através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp 
resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
10 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar 
fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor 
do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente 
edital.
11 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva 
do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
12 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional. 
13 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
14 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
15 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo.
16 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 
01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico  telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio contato@alfaleiloes.com,
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
17 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi. 

DRA. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
JUÍZA DE DIREITO

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (Praça Única) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: ANTONIO CARLOS 
BORTOLIERO PARRA (CPF/MF Nº 826.453.298-53), e seu cônjuge se casado for e do credor CALIL BUCHALLA NETO (CPF/MF Nº 181.547.318-51).
O MM. Juiz de Direito Dr. Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira, da Vara do Juizado Especial Cível de Lins, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam- s e os autos da Ação de Reparação de Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por 
APARECIDO DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº  253.410.468-38) em face de ANTONIO CARLOS BORTOLIERO PARRA (CPF/MF Nº 826.453.298-53), nos autos do Processo nº 
0000726-80.2020.8.26.0322, tendo como Processo Principal nº 0003213-91.2018.8.26.0322, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos 
nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Jerônimo Rufato, nº 232, Bairro Jardim Bom Viver III, Lins/ SP - CEP 16403-463- Descrição do Imóvel: Um imóvel residencial, nº 232, com área 
construída de 102,84m², mas anteriormente era designado como lote nº 16 (dezesseis) da quadra “L” (éle) do loteamento “Jardim Bom Viver III”, localizado à Rua Jerônimo Rufato, na Cidade e Comarca 
de Lins-SP, com as seguintes medidas e confrontações: na frente 10,00 metros confrontando com a Rua Jerônimo Rufato, quem desta via olha para o imóvel, do lado direito mede 23,00 metros 
confrontando com o lote nº 15, do lado esquerdo mede 23,00 metros confrontando com o lote  nº 17, e nos fundos mede 10,00 metros confrontando com o lote nº 05; perfazendo uma área de 230 m².

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°      04-302-016-000
   Matrícula Imobiliária n°      34.841   Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lins/SP

Ônus
   Registro   Data    Ato    Processo/Origem            Beneficiário / Observações
   Av. 04   20/03/2020  Ação de Execução Proc. nº 0000726-80.2020.8.26.0322     Aparecido de Oliveira
   Av. 05   01/04/2022  Penhora  Proc. nº 0001353-72.2020.8.26.0132     Calil Buchalla Neto
   Av. 06   20/04/2022  Penhora Exequenda Proc. nº 0000726-80.2020.8.26.0322     Aparecido de Oliveira
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 192.234,56 (Fev/2022 – fls. 66/71).
Valor de avaliação atualizado: R$ 199.530,75 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional – fls. 86/87).
Débito Exequendo: R$ 23.422,59 (Set/2021 – fls. 55). 
02 - A Praça Única terá início em 27 de junho de 2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 27 de julho de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior 
lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de www.alfaleiloes.com
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência 
na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, 
e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, 
CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do 
Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar 
fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do 
leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional. 
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 
01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio contato@alfaleiloes.com
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi. 

DR. ADRIANO RODRIGO PONCE DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

OMEGA DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 42.385.499/0001-42 - NIRE 35.300.571.169

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 dias do mês de maio do ano de 2022, às 10 horas, na sede da Omega Desenvolvimento S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, conjunto 123 e 124, 12º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04552-040. 2. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do 
artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. MESA: Presi-
dente: Andrea Sztajn; e Secretário: Henrique Narvaez Leite. 4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a realização, pela 
Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas 
séries, no valor total de até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime de garantia firme de colocação para a 
totalidade das Debêntures; (II) a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas 
as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, a (a) contrata-
ção de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediação da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), podendo, para tanto, ne-
gociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como celebrar o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (b) contratação 
dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, o agente de liquidação, o custodiante, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), o 
agente fiduciário e o assessor(es) legal(is) (em conjunto, “Prestadores de Serviços”), podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva 
prestação de serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e 
condições da Emissão, das Debêntures e/ou da Oferta Restrita, bem como a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Res-
tritos, da Ômega Desenvolvimento S.A.” (“Escritura de Emissão”), do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e de seus respectivos eventuais aditamen-
tos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e (III) a ratificação de todos e quaisquer atos já pratica-
dos pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita. 5. DELIBERAÇÕES: Após 
exame dos itens constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) nos 
termos da Instrução CVM 476, aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais: (a) Número da 
Emissão. A Emissão constituirá a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia; (b) Número de Séries. A Emissão será realizada em até duas séries; 
(c) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) debêntures, a serem alocadas na primeira série da Emissão (“Debêntures 
da Primeira Série”) e/ou na segunda série da Emissão (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”). 
A quantidade de Debêntures de cada uma das séries, assim como o número de séries e a remuneração aplicável a cada série serão definidas no Procedimento de Book-
building; (d) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (“Valor 
Total da Emissão”). O valor de cada série será definido no Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), sendo certo que as Debêntures da Segunda 
Série (conforme definido abaixo) contarão com um valor mínimo de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais); (e) Data de Emissão. Para todos os 
fins e efeitos, a data da emissão das Debêntures será a data de sua efetiva subscrição e integralização, a ser estabelecida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 
(f) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g) Prazo e 
Data de Vencimento. As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão e as Debêntures da Segunda Série 
terão prazo de vencimento de 3 (três) anos contados da Data de Emissão vencendo, portanto, em 15 de junho de 2024 e 15 de junho de 2025, respectivamente (“Data 
de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas na Escritura de Emissão; (h) Atualização Monetária das Debêntures. O Valor 
Nominal Unitário não será atualizado monetariamente; (i) Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos através da Oferta Restrita serão utilizados pela Companhia 
para realização de investimentos e reembolsos de gastos relacionados a projetos de desenvolvimento e implantação de geração de energia renovável, incluindo os 
projetos eólicos Assuruá 4 e Assuruá 5, bem como reforço de caixa e capital de giro, conforme critérios mencionados pelo emissor do Parecer (conforme definido abaixo) 
e de acordo com seu objeto social. O Parecer será publicado no site da Emissora para consulta do investidor por meio do seguinte endereço eletrônico www.
ri.omegaenergia.com.br; (j) Caracterização como Debêntures Verdes. As Debêntures serão caracterizadas como “debêntures verdes”, com base em: (i) parecer 
independente de segunda opinião (“Parecer”) emitido pela consultoria especializada Resultante ESG (“Consultoria Especializada”), com base nas diretrizes dos 
Green Bond Principles; e (ii) marcação nos sistemas da B3 – Segmento Cetip UTVM como título verde, com base em requerimentos desta; (k) Preço de Subscrição, 
Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário na primeira 
Data de Integralização (“Preço de Subscrição”), à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de distribuição das Debêntures na forma 
dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. A integralização das Debêntures deverá ser feita e poderá ocorrer 
em uma ou mais datas, sendo considerada uma “Data de Integralização”, qualquer data em que haja a subscrição e integralização de certa quantidade de Debêntures, 
de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. Caso, por qualquer motivo, qualquer subscrição e integralização das Debêntures não seja 
realizada na primeira Data de Integralização, tal(is) integralização(ões) subsequente(s) deverá(ão) ser realizada(s) pelo Preço de Subscrição, acrescido dos Juros Remu-
neratórios das Debêntures, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data 
da(s) efetiva(s) integralização(ões) de tais Debêntures. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio a ser definido no ato de subscrição das Debêntures, 
desde que aplicado de forma igualitária à totalidade das Debêntures em cada data de integralização; (l) Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures 
serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da 1ª (Primeira) Emissão da Omega Desenvolvimento S.A.”, a ser celebrado 
entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”), sob regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das Debêntures, tendo 
como público alvo Investidores Profissionais, nos termos da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30”); (m) Forma, 
Circulação e Comprovação de Titularidade. A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato, em nome do Deben-
turista, emitido pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (n) Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão 
efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletroni-
camente na B3; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (o) Juros Remune-
ratórios das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e o Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acu-
mulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquen-
ta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI Over”), 
acrescida de sobretaxa equivalente a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que a sobretaxa máxima será equivalente a 2,35% (dois inteiros e 
trinta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures da Primeira Série e 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, para as Debêntures da 
Segunda Série, ambas com base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios das Debêntures”), calculados de forma exponencial e cumu-
lativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures imedia-
tamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de acordo com a fórmula prevista na 
Escritura de Emissão; (p) Amortização do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, da aqui-
sição facultativa das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do 
Valor Nominal Unitário da Primeira Série e o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, será integralmente amortizado na Data de Vencimento; 
(q) Pagamento dos Juros Remuneratórios. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, 
nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série serão pagos semestralmente, 
sempre no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão; (r) Encargos Moratórios. Ocorrendo 
impontualidade no pagamento de quaisquer pagamentos de quaisquer quantias devidas aos Debenturistas nas datas em que são devidos, tais pagamentos devidos e 
não pagos continuarão sujeitos à eventual remuneração incidente sobre os mesmos e ficarão sujeitos, ainda, a: (a) multa moratória convencional, irredutível e de natu-
reza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b) juros de mora não compensatórios calculados à taxa de 1% (um por cento) ao 
mês. Os encargos moratórios ora estabelecidos incidirão sobre o montante devido e não pago desde o efetivo descumprimento da obrigação respectiva até a data do 
seu efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (s) Repactuação Programada. 
As Debêntures não estarão sujeitas a repactuação programada; (t) Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures. A Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, a partir, exclusive, da Data de Emissão, e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos previstos na Escritura de Emissão 
ou de comunicação individual, a critério da Companhia), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação e à B3, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de 
antecedência à data do evento, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sendo vedado o resgate parcial (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor a 
ser pago em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures ou do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, acrescido (b) dos Juros Remuneratórios da respectiva série calculados pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a respectiva 
última data de pagamento dos Juros Remuneratórios até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo, acrescido de (c) um prêmio de acordo a fór-
mula abaixo, e acrescido (d) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, conforme a ser disposto na Escritura de Emissão. O pagamen-
to das Debêntures ocorrerá em uma única data e seguirá os procedimentos adotados pela B3 caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou ob-
servados os procedimentos adotados pelo Escriturador caso as Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (u) Oferta de Resgate Antecipado. A 
Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado para a totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas, a qual deve-
rá ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem 
titulares (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Companhia realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação ao Agente Fiduciário e aos Debenturis-
tas, com cópia para a B3 (por meio de publicação de anúncio nos termos previstos na Escritura de Emissão ou de comunicação individual, a critério da Companhia), a 
ser previsto na Escritura de Emissão (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, 
incluindo, sem limitação: (a) a forma de manifestação dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, observado o disposto na Escritura 
de Emissão; (b) a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das Debêntures, que deverá ser um dia que seja Dia Útil; (c) o percentual do prêmio de resga-
te antecipado, caso exista, que não poderá ser negativo; e (d) demais informações necessárias para tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do 
resgate antecipado das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (v) Amortização Extraordinária. As Debên-
tures não estarão sujeitas a amortização extraordinária obrigatória pela Companhia; (w) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclu-
sivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo previsto na Instrução CVM 476 e o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, 
adquirir Debêntures por: (i) valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário das Debêntures devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras da Companhia; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário das Debêntures desde que observe as regras expedidas pela CVM. As respectivas Debên-
tures adquiridas pela Companhia conforme estabelecido na Escritura de Emissão poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Com-
panhia ou ser novamente colocadas no mercado; (x) Hipóteses de Inadimplemento e Vencimento Antecipado. Na ocorrência de qualquer das hipóteses de 
vencimento antecipado previstas na Escritura de Emissão, a serem negociadas e definidas pela Diretoria da Companhia, as obrigações decorrentes das Debêntures po-
derão ser consideradas vencidas antecipadamente, automática ou não automaticamente, tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do saldo do 
Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures da respectiva série, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do 
efetivo pagamento, e dos Encargos Moratórios, se houver, bem como de quaisquer outros valores devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão (“Even-
tos de Inadimplemento”). Na hipótese de (i) ocorrência de qualquer evento de vencimento antecipado automático; ou (ii) não instalação de Assembleia Geral para 
deliberação acerca de um evento de vencimento antecipado não-automático por falta de quórum, em segunda convocação, ou, inclusive se não for alcançado o quórum 
mínimo, em primeira e segunda convocação, para a referida deliberação, o Agente Fiduciário deverá considerar o vencimento antecipado das Debêntures e proceder com 
o imediato envio de notificação à Companhia e à B3 neste sentido, observado o disposto na Escritura de Emissão; (y) Garantia Real. Para garantir o fiel, pontual e 
integral cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão, incluindo, sem 
limitação, (i) as obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário, dos Juros Remuneratórios, dos Encargos Moratórios, dos demais encar-
gos relativos às Debêntures subscritas e integralizadas, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento das Debêntures, ou em vir-
tude do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável; (ii) as obrigações relativas a 
quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão, no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo) e 
nos demais documentos da Emissão; e (iii) as obrigações de ressarcimento dos valores comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas em 
virtude da constituição, manutenção e/ou eventual excussão das Garantias (conforme definidas abaixo), bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais associados (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com alienação fiduciária de ações, quer existentes ou futuras, livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus ou gravames, representativas do capital social da Omega Geração S.A. (“Ações”), de titularidade da Omega Energia S.A., ou seus eventuais suces-
sores legais, em percentual correspondente a 200% (duzentos por cento) do Valor Total da Emissão (“Alienação Fiduciária de Ações”) a qual será formalizada por 
contrato a ser celebrado entre a Companhia, a Omega Energia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); (z) Garantia Fidejussória. As 
Debêntures contarão com fiança prestada pela Omega Energia S.A. (“Fiadora”), em caráter irrevogável e irretratável, garante e se responsabiliza, na qualidade de 
fiadora, devedora solidária e principal pagadora, junto à Companhia, pelo fiel e pontual cumprimento das Obrigações Garantidas nos termos da Escritura de Emissão 
(“Fiança” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, as “Garantias”); (aa) Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os 
prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com data que não 
seja considerada um Dia Útil, conforme definido abaixo, até o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Para fins das Debên-
tures, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” qualquer dia que não seja feriado declarado nacional, sábado ou domingo; e (ab) Demais Condições. todas as demais condições 
e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (II) aprovar a autorização e delegação de poderes à Diretoria 
da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização 
da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação do Coordenador Líder para a intermediação da Oferta Restrita, podendo, para 
tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como celebrar o Contrato de Distribuição; (b) contratação dos Prestadores 
de Serviços, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de 
contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures e da Oferta Restrita, bem como a 
qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções aplicáveis aos eventos de vencimento antecipado das 
Debêntures), bem como a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos 
demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e (III) aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela 
diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, nos termos das deliberações aqui pre-
vistas. 6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 
130, §1°, da Lei das S.A., a qual lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em livro próprio. Mesa: Andrea Sztajn (Presidente) e Henrique 
Narvaez Leite (Secretário). Acionista Presente: Omega Energia S.A. (representado por seus diretores Andrea Sztajn e Alexandre Tadao Amoroso Suguita). São Paulo, 
27 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003275-16.2012.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. PROCESSO Nº 0003275-
16.2012.8.26.0008 Ao Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro do Tatuapé, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, Faz saber a DEEDSON INDÚSTRIA DE PARAFUSOS LTDA, CNPJ n. 73.186.363/0001-37, e BERNARDETE GONÇALVES MENDES 
DE CASTRO, CPF nº 037.257.528-50, que Espólio de Benedicto Sebbe e outros ajuizaram Ação de Execução para recebimento de R$ 
541.663,86 (Set/21), decorrente do inadimplemento dos alugueres e encargos vencidos em 05 de março de 2010 a outubro de 2012, bem 
como, o IPTU dos anos de 2010 e 2011, referentes ao imóvel locado pela ré. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se 
edital para que em 03 dias, decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescidos dos honorários advocatícios arbitrados em 
10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando advertido de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.         P-03e04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009657-07.2022.8.26.0224 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) CLARO DE ALMEIDA 
ROSÁRIO, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Comércio de Madeiras Três Irmãos. 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$391.213,84 (Trezentos e noventa e 
um mil, duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), 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, fixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.     P-03e04/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1019616-71.2019.8.26.0003 À MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões do Foro do Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Leal Junqueira Vieira Rebello da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Marcelo de Araujo Trindade, CPF 258.356.548-63, que neste Juízo tramita a Ação de Divórcio Direto Litigioso 
movida por sua atual esposa Luana Martins de Oliveira, onde foi determinada a expedição do presente EDITAL para 
chamamento à CITAÇÃO nos atos e termos da ação proposta para integrar a lide e apresentar contestação, com prazo de 20 
dias contados da primeira publicação. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. SP, 29.03.2022.    P-03e04/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055928-78.2021.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro de 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEONARDO GOBBO, CPF nº 224.820.488-42 e 
VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº 09.053.913/0001-40, que lhe foi proposta Ação de Despejo c/c Cobrança por 
JUAREZ TÁVORA GONÇALVES e outra, objetivando a rescisão do contrato de locação e a condenação da locatária e seus fiadores, 
solidariamente, no pagamento de todos os aluguéis e encargos locatícios que se venceram até a efetiva desocupação no valor de R$ 
195.770,19 (dez/21) do imóvel sito à Avenida Morumbi nº 6598. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e 
requeiram provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão 
como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.     P-03e04/06
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Leovac Participações S.A.
CNPJ/ME nº 33.509.164/0001-06 – NIRE 35.300.535.405

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: Em 01/06/2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Líbero 
Badaró, 293, 21º andar, conjunto 21-D, sala 66, Centro, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presenças: 
Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade das acionistas 
da Companhia, de acordo com as assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: João Alfredo Busin Fernandes; Secretário: Fernando Silveira Carvalho. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Após a análise da matéria 
constante da ordem do dia, as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. 
A lavratura da presente ata na forma sumária, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar a 
redução do capital social da Companhia, considerado excessivo para o seu objeto social, nos termos 
do artigo 173 da Lei das S.A., de R$ 2.653.978.912,00, para R$ 2.587.978.912,00, configurando uma 
redução efetiva, portanto, de R$ 66.000.000,00, mediante a restituição de valores aos acionistas e sem 
o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Companhia (“Redução de 
Capital”), resultando na alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 2.587.978.912,00, 
totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 2.653.978.912 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral, sujeito às disposições do Artigo 6º abaixo. Parágrafo 
Segundo. Todo e qualquer aumento de capital da Companhia será realizado mediante a emissão de 
ações ordinárias.” 5.3. A Companhia informa que, conforme previsto no artigo 174 da Lei das S.A., a 
eficácia da Redução de Capital estará condicionada ao decurso do prazo legal de 60 dias, contados 
da publicação da ata da presente assembleia. 6. Encerramento e Aprovação: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. Presidente/Secretário: João Alfredo Busin Fernandes – Presidente 
– Fernando Silveira Carvalho – Secretário. Acionistas presentes: Wire Holdings Limited Partnership, 
12365367 Canada Inc., 12365341 Canada Inc. e 12365359 Canada Inc. Certificamos que esta é uma 
cópia fiel do original registrado nos livros da Companhia. São Paulo, 01/06/2022. João Alfredo Busin 
Fernandes – Presidente; Fernando Silveira Carvalho – Secretário.

EDITAL CONVOCAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA AS HABILITAÇÕES OU DIVERGÊN-
CIAS, E INTIMAÇÃO PARA OS TERMOS DO ART. 52, § 1º, INCISOS I, II E III DA LEI 11.101/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ARAGON COMERCIO DE CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ 
n°:07.832.075/0001-88; JOTA PRINTER EIRELI, CNPJ n° 04.022.657/ 0001-00; PRINT MIXXCOMERCIO DE CONFECCAO 
E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ n°:04.105.606/0001-42; SUBLIME TEXTIL COMERCIO DE CONFECCAO E CO-
MUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ n°:12.132.076/0001-50; TX9 TEXTIL COMERCIO DE CONFECCOES E COMUNICA-
CAO VISUAL LTDA, CNPJ n°:10.318.535/0001-69; e VJ2TW SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ n° 
03.731.611/0001-06, todas com sede administrativa na AVENIDA LOURENCO BELLOLI, 1000,Osasco, S.P., CEP 06268-
110, que formam um único “grupo econômico”, PROCESSO Nº 1002552-98.2022.8.26. 0405. O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ- Foro Especializado da 1ª 
RAJ da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, DR. Marcello do Amaral Perino, na forma da lei. Faz saber, que por 
parte das empresas que acima mencionadas, foram requeridos os benefícios da recuperação judicial, tendo por objetivo 
viabilizar a superação da atual crise econômico-financeira que as aflige, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, 
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, a partir da preservação das empresas, de sua função social e 
do estímulo à atividade econômica. E que por despacho proferido no dia 06 de maio de 2022, foi deferindo o processamento 
da recuperação judicial das devedoras (fls. 1047/1055), determinando. 1) O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2) Nomeação, como Administradora Judicial, o Dr. MANOEL ANTONIO ANGULO LOPEZ, CPF 
nº 525168228-04, com endereço à RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 200 - 9º ANDAR- CENTRO - SÃO PAULO - SP - 01013905 
e endereço eletrônico manuel-angulo@uol.com.br. 3) Apresentação de contas até o dia 30 de cada mês, sob pena de desti-
tuição dos seus controladores e administradores. 4) Suspensão as ações e execuções contra as recuperandas, e também o 
curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as disposi-
ções dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do artigo 49 e inciso III do artigo 52 da mesma Lei. Caberá às recuperandas 
a comunicação da suspensão aos juízos competentes. 5) Comunicação da presente decisão às Fazendas Públicas da União, 
dos Estados e Municípios, e às Juntas Comerciais, onde tem estabelecimentos, apresentando, para esse fim, cópia desta 
decisão, assinada digitalmente. 6) Expedição de edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei 11.101/2005, com o prazo de 15 
dias para habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas ao Administrador Judicial por meio do endereço eletrô-
nico a ser criado, que deverá constar do edital. RELAÇÃO DE CREDORES:A Recuperanda apresentara relação de credores, 
com seus créditos e respectivas classificações, que está reproduzida no website da Administradora Judicial e às fls. do pro-
cesso, para ciência de todos os interessados (“Relação de Credores”), na forma da lei e do Enunciado 103, da III Jornada de 
Direito Comercial da Justiça Federal. 7) Dispensa as recuperandas de apresentarem certidões negativas para que a exerçam 
suas atividades, ressalvadas as exceções legais. 8) Intimação do Ministério Público. FAZ SABER, ainda, que as recuperandas 
apresentaram a sua relação de credores, disponibilizada nos autos do processo (fls. 353/367), bem como no site das empre-
sas em recuperação, e para que produza seus regulares efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da publicação deste Edital, para apresentar suas 
habilitações e/ou divergências quanto aos créditos constantes na Relação de Credores (fls. 353/367), diretamente à Adminis-
trador Judicial por meio do endereço eletrônico(“e-mail”) manuel-angulo@uol. com.br, Dr. MANOEL ANTONIO ANGULO LO-
PEZ, CPF nº 525168228-04, com endereço à RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 200 - 9º ANDAR- CENTRO - SÃO PAULO - 
SP - 01013905,nos termos do art. 52, § 1º, inciso III da Lei nº 11.101/05. Nada mais. São Paulo, 26 de maio de 2022. 
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2ª VARA CÍVEL - FORO DE MARÍLIA 

7ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II – SANTO AMARO

  Inscrição Municipal n°                    068.219.0157-0
  Matrícula Imobiliária n°                   139.541                                                 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP
                Ônus
  Registro  Data  Ato         Processo/Origem                 Beneficiário / Observações
  R.09  21/10/2020  Penhora Exequenda          Proc. nº 0006183-23.2019.8.26.0001   Antônio Daniel Lousa 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: SIENA AUTOLOCADORA 
LTDA (CNPJ/MF Nº 96.603.279/0001-77), LUIS CARLOS DOS SANTOS (CPF/MF Nº 036.073.238-01) e seu cônjuge se casado for, SERGIO ROMANO (CPF/MF Nº 
761.203.338-00) e seu cônjuge se casado for; bem como os coproprietários ESPÓLIO DE NATALE ROMANO (CPF/MF Nº 047.833.108-82), ACHIROPITA RUFFO ROMANO 
(CPF/MF Nº 212.599.228-04) e seu cônjuge se casado for, e demais interessados BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF Nº 60.746.948/0001-12), SANTANDER DO BRASIL 
ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A (CNPJ Nº 00.589.171/0001-06), CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E 
AMBIENTAL DA CIDADE DE SÃO PAULO – CONPRESP, SÉRGIO ROMANO FILHO (CPF/MF Nº 405.855.078-30) e seu cônjuge se casado for e MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF Nº 01.468.760/0001-90).
A MM. Juíza de Direito Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, da 7ª Vara Cível – Foro Regional II – Santo Amaro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam- s e os autos da Ação Indenizatória de Reparação de Danos pelo Procedimento Comum Ordinário em 
fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por MARIA CAROLINA CORREIA (CPF/MF Nº 166.965.268-89), MARIA ELIANE CORREIA (CPF/MF Nº 225.633.208-01), MARI
A LUCIANE CORREIA (CPF/MF Nº297.836.978-70), GISELLE CAROLINA CORREIA (CPF/MF Nº 432.207.358-19) em face de SIENA AUTOLOCADORA LTDA 
(CNPJ/MF Nº 96.603.279/0001-77), LUIS CARLOS DOS SANTOS (CPF/MF Nº 036.073.238-01) e SERGIO ROMANO (CPF/MF Nº 761.203.338-00), nos autos do 
Processo nº 0032731-53.2017.8.26.0002, tendo como Processo Principal o nº 0001811-87.2003.8.26.0002 e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 246 a 
280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras 
expostas a seguir:
01 – IMÓVEIS
LOTE 01 – Localização do Imóvel: Avenida Teresa Cristina, nº 581, Vila Monumento – Ipiranga/SP – CEP: 01553-000 - Descrição do Imóvel: Uma casa medindo 7,00 m de frente para 
aquela via pública, por 20,00 m da frente aos fundos, ou seja, a área de 140,00 m2, confinando de um lado com propriedade de João Reichemann e de outro e fundos com a propriedade de Pedro 
Magalhães e sua mulher.

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°       035.077.0029-8
   Matrícula Imobiliária n°         87.412        6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Ônus
   Registro  Data  Ato  Processo/Origem Beneficiário / Observações  
   R.07  17/10/1995  Hipoteca  -  Banco Bradesco S/A
   R.08  27/07/2005  Penhora  Proc. nº 000.02.009961-4/001   Santander do Brasil Arrendamento Mercantil S/A
   R.09  06/03/2006  Penhora  Proc. nº 583.00.1996.54223-0   Banco Bradesco S/A
   Av.11  08/11/2019  Penhora Exequenda Proc. nº 0032731- Maria Carolina Correia, Maria Eliane Correia, Maria 
      53.2017.8.26.0002 Luciane Correia e Giselle Carolina Correia
OBS 01: Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a arrematação do bem, a Hipoteca averbada à R.07 será extinta.
OBS 02: Foi deferida a penhora de 50% do imóvel, no entanto, será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 368.000,00 (Mar/2020 – Homologação às fls. 846).
Valor de avaliação atualizado: R$ 440.484,88 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Não foram encontrados lançamentos de débitos referentes ao imóvel em questão até a data de confecção do presente edital. Os débitos tributários são sub-rogados no 
valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 02 - Localização do Imóvel: Avenida Teresa Cristina, nº 669, Vila Monumento – Ipiranga/SP – CEP: 01553-000 - Descrição do Imóvel: Um terreno medindo 7,00 m de frente 
para referida rua por 34,00 m da frente aos fundos, com a área de 238,00 m2, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno com o prédio número 669, do lado esquerdo com o 
prédio número 657 (vila), e pelos fundos com a propriedade de Candido de Camargo Mello Sobrinho.

Dados do Imóvel 
   Inscrição Municipal n°      035.077.0009-3
   Matrícula Imobiliária n°       87.875        6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP

Õnus
   Registro  Data  Ato                Processo/Origem          Beneficiário / Observações
   Av. 10  08/11/2019  Penhora Exequenda            Proc. nº 0032731-53.2017.8.26.0002          Maria Carolina Correia, Maria Eliane Correia, 
                  Maria Luciane Correia e Giselle Carolina Correia
OBS 01: Foi deferida a penhora de 50% do imóvel, no entanto, será realizado o leilão do imóvel em sua integralidade, nos termos do artigo 843 do CPC.
OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES
OBS 01: Nas matrículas dos imóveis penhorados há averbações, sob n° 10 e 08, respectivamente, as quais dispõem sobre os imóveis estarem localizados em área envoltória de proteção do conjunto de 
bens tombados. Dessa forma, os bens não são tombados, mas por estarem em perímetro envoltório devem respeitar as restrições que constam na Resolução n° 11/2007/CONPRESP/2007 (Artigos 4° e 
5º), sendo altura máxima de 25 metros para novas construções e preservação da vegetação de porte arbóreo existente.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 520.000,00 (Mar/2020 – Homologação às fls. 846).
Valor de avaliação atualizado: R$ 622.424,25 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: 45.210,29 (Mai/2022) – R$ 41.123,19 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 4.087,10 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos 
tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). 
Débito Exequendo: R$ 2.137.712,73 (Dez/2021 – fls. 1406). 
03 - A 1ª praça terá início em 28 de junho de 2022, às 15 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 01 de julho de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de julho de 2022, às 15 horas e 30 
minutos, e se encerrará em 25 de julho de 2022, às 15 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou 
superiores a 60% do valor da avaliação. 
04 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial www.alfaleiloes.com
de São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com 
05 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão 
preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
06 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
07 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
08 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
09 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do 
leilão, e deverá ser paga através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp 
resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
10 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar 
fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor 
do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente 
edital.
11 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva 
do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
12 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional. 
13 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
14 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
15 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo.
16 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 
01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico  telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio contato@alfaleiloes.com,
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
17 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 27 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi. 

DRA. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
JUÍZA DE DIREITO

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINS
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (Praça Única) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: ANTONIO CARLOS 
BORTOLIERO PARRA (CPF/MF Nº 826.453.298-53), e seu cônjuge se casado for e do credor CALIL BUCHALLA NETO (CPF/MF Nº 181.547.318-51).
O MM. Juiz de Direito Dr. Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira, da Vara do Juizado Especial Cível de Lins, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam- s e os autos da Ação de Reparação de Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por 
APARECIDO DE OLIVEIRA (CPF/MF Nº  253.410.468-38) em face de ANTONIO CARLOS BORTOLIERO PARRA (CPF/MF Nº 826.453.298-53), nos autos do Processo nº 
0000726-80.2020.8.26.0322, tendo como Processo Principal nº 0003213-91.2018.8.26.0322, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos 
nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Jerônimo Rufato, nº 232, Bairro Jardim Bom Viver III, Lins/ SP - CEP 16403-463- Descrição do Imóvel: Um imóvel residencial, nº 232, com área 
construída de 102,84m², mas anteriormente era designado como lote nº 16 (dezesseis) da quadra “L” (éle) do loteamento “Jardim Bom Viver III”, localizado à Rua Jerônimo Rufato, na Cidade e Comarca 
de Lins-SP, com as seguintes medidas e confrontações: na frente 10,00 metros confrontando com a Rua Jerônimo Rufato, quem desta via olha para o imóvel, do lado direito mede 23,00 metros 
confrontando com o lote nº 15, do lado esquerdo mede 23,00 metros confrontando com o lote  nº 17, e nos fundos mede 10,00 metros confrontando com o lote nº 05; perfazendo uma área de 230 m².

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°      04-302-016-000
   Matrícula Imobiliária n°      34.841   Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lins/SP

Ônus
   Registro   Data    Ato    Processo/Origem            Beneficiário / Observações
   Av. 04   20/03/2020  Ação de Execução Proc. nº 0000726-80.2020.8.26.0322     Aparecido de Oliveira
   Av. 05   01/04/2022  Penhora  Proc. nº 0001353-72.2020.8.26.0132     Calil Buchalla Neto
   Av. 06   20/04/2022  Penhora Exequenda Proc. nº 0000726-80.2020.8.26.0322     Aparecido de Oliveira
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 192.234,56 (Fev/2022 – fls. 66/71).
Valor de avaliação atualizado: R$ 199.530,75 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional – fls. 86/87).
Débito Exequendo: R$ 23.422,59 (Set/2021 – fls. 55). 
02 - A Praça Única terá início em 27 de junho de 2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 27 de julho de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior 
lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de www.alfaleiloes.com
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência 
na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, 
e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, 
CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do 
Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar 
fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do 
leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional. 
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 
01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio contato@alfaleiloes.com
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi. 

DR. ADRIANO RODRIGO PONCE DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

OMEGA DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 42.385.499/0001-42 - NIRE 35.300.571.169

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 dias do mês de maio do ano de 2022, às 10 horas, na sede da Omega Desenvolvimento S.A. (“Companhia”), localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Elvira Ferraz, nº 68, conjunto 123 e 124, 12º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04552-040. 2. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do 
artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. MESA: Presi-
dente: Andrea Sztajn; e Secretário: Henrique Narvaez Leite. 4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a realização, pela 
Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em duas 
séries, no valor total de até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução CVM nº 
476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), sob regime de garantia firme de colocação para a 
totalidade das Debêntures; (II) a autorização e delegação de poderes à diretoria da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas 
as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, a (a) contrata-
ção de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediação da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), podendo, para tanto, ne-
gociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como celebrar o Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo); (b) contratação 
dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, o agente de liquidação, o custodiante, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), o 
agente fiduciário e o assessor(es) legal(is) (em conjunto, “Prestadores de Serviços”), podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva 
prestação de serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e 
condições da Emissão, das Debêntures e/ou da Oferta Restrita, bem como a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Distribuição Pública, com Esforços Res-
tritos, da Ômega Desenvolvimento S.A.” (“Escritura de Emissão”), do Contrato de Distribuição (conforme definido abaixo) e de seus respectivos eventuais aditamen-
tos, ou ainda dos demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e (III) a ratificação de todos e quaisquer atos já pratica-
dos pela diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita. 5. DELIBERAÇÕES: Após 
exame dos itens constantes da ordem do dia, os conselheiros deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) nos 
termos da Instrução CVM 476, aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais: (a) Número da 
Emissão. A Emissão constituirá a 1ª (primeira) emissão de Debêntures da Companhia; (b) Número de Séries. A Emissão será realizada em até duas séries; 
(c) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) debêntures, a serem alocadas na primeira série da Emissão (“Debêntures 
da Primeira Série”) e/ou na segunda série da Emissão (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”). 
A quantidade de Debêntures de cada uma das séries, assim como o número de séries e a remuneração aplicável a cada série serão definidas no Procedimento de Book-
building; (d) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de até R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (“Valor 
Total da Emissão”). O valor de cada série será definido no Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), sendo certo que as Debêntures da Segunda 
Série (conforme definido abaixo) contarão com um valor mínimo de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais); (e) Data de Emissão. Para todos os 
fins e efeitos, a data da emissão das Debêntures será a data de sua efetiva subscrição e integralização, a ser estabelecida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 
(f) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g) Prazo e 
Data de Vencimento. As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão e as Debêntures da Segunda Série 
terão prazo de vencimento de 3 (três) anos contados da Data de Emissão vencendo, portanto, em 15 de junho de 2024 e 15 de junho de 2025, respectivamente (“Data 
de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas na Escritura de Emissão; (h) Atualização Monetária das Debêntures. O Valor 
Nominal Unitário não será atualizado monetariamente; (i) Destinação dos Recursos. Os recursos obtidos através da Oferta Restrita serão utilizados pela Companhia 
para realização de investimentos e reembolsos de gastos relacionados a projetos de desenvolvimento e implantação de geração de energia renovável, incluindo os 
projetos eólicos Assuruá 4 e Assuruá 5, bem como reforço de caixa e capital de giro, conforme critérios mencionados pelo emissor do Parecer (conforme definido abaixo) 
e de acordo com seu objeto social. O Parecer será publicado no site da Emissora para consulta do investidor por meio do seguinte endereço eletrônico www.
ri.omegaenergia.com.br; (j) Caracterização como Debêntures Verdes. As Debêntures serão caracterizadas como “debêntures verdes”, com base em: (i) parecer 
independente de segunda opinião (“Parecer”) emitido pela consultoria especializada Resultante ESG (“Consultoria Especializada”), com base nas diretrizes dos 
Green Bond Principles; e (ii) marcação nos sistemas da B3 – Segmento Cetip UTVM como título verde, com base em requerimentos desta; (k) Preço de Subscrição, 
Prazo e Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas, no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário na primeira 
Data de Integralização (“Preço de Subscrição”), à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de distribuição das Debêntures na forma 
dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. A integralização das Debêntures deverá ser feita e poderá ocorrer 
em uma ou mais datas, sendo considerada uma “Data de Integralização”, qualquer data em que haja a subscrição e integralização de certa quantidade de Debêntures, 
de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. Caso, por qualquer motivo, qualquer subscrição e integralização das Debêntures não seja 
realizada na primeira Data de Integralização, tal(is) integralização(ões) subsequente(s) deverá(ão) ser realizada(s) pelo Preço de Subscrição, acrescido dos Juros Remu-
neratórios das Debêntures, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a data 
da(s) efetiva(s) integralização(ões) de tais Debêntures. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou deságio a ser definido no ato de subscrição das Debêntures, 
desde que aplicado de forma igualitária à totalidade das Debêntures em cada data de integralização; (l) Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures 
serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do “Contrato de 
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, da 1ª (Primeira) Emissão da Omega Desenvolvimento S.A.”, a ser celebrado 
entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”), sob regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das Debêntures, tendo 
como público alvo Investidores Profissionais, nos termos da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 30”); (m) Forma, 
Circulação e Comprovação de Titularidade. A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 
comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato, em nome do Deben-
turista, emitido pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (n) Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão 
efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletroni-
camente na B3; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (o) Juros Remune-
ratórios das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série e o Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acu-
mulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquen-
ta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI Over”), 
acrescida de sobretaxa equivalente a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que a sobretaxa máxima será equivalente a 2,35% (dois inteiros e 
trinta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures da Primeira Série e 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano, para as Debêntures da 
Segunda Série, ambas com base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios das Debêntures”), calculados de forma exponencial e cumu-
lativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização ou a data de pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures imedia-
tamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão calculados de acordo com a fórmula prevista na 
Escritura de Emissão; (p) Amortização do Valor Nominal Unitário. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures, da aqui-
sição facultativa das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do 
Valor Nominal Unitário da Primeira Série e o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, será integralmente amortizado na Data de Vencimento; 
(q) Pagamento dos Juros Remuneratórios. Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, 
nos termos da Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série serão pagos semestralmente, 
sempre no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada ano, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão; (r) Encargos Moratórios. Ocorrendo 
impontualidade no pagamento de quaisquer pagamentos de quaisquer quantias devidas aos Debenturistas nas datas em que são devidos, tais pagamentos devidos e 
não pagos continuarão sujeitos à eventual remuneração incidente sobre os mesmos e ficarão sujeitos, ainda, a: (a) multa moratória convencional, irredutível e de natu-
reza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b) juros de mora não compensatórios calculados à taxa de 1% (um por cento) ao 
mês. Os encargos moratórios ora estabelecidos incidirão sobre o montante devido e não pago desde o efetivo descumprimento da obrigação respectiva até a data do 
seu efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (s) Repactuação Programada. 
As Debêntures não estarão sujeitas a repactuação programada; (t) Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures. A Companhia poderá, a seu exclusivo 
critério, a partir, exclusive, da Data de Emissão, e com aviso prévio aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos termos previstos na Escritura de Emissão 
ou de comunicação individual, a critério da Companhia), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação e à B3, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de 
antecedência à data do evento, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, sendo vedado o resgate parcial (“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor a 
ser pago em decorrência do Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao (a) Valor Nominal Unitário das Debêntures ou do saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, conforme o caso, acrescido (b) dos Juros Remuneratórios da respectiva série calculados pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a respectiva 
última data de pagamento dos Juros Remuneratórios até a data do efetivo pagamento do Resgate Antecipado Facultativo, acrescido de (c) um prêmio de acordo a fór-
mula abaixo, e acrescido (d) dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a data do referido resgate, conforme a ser disposto na Escritura de Emissão. O pagamen-
to das Debêntures ocorrerá em uma única data e seguirá os procedimentos adotados pela B3 caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou ob-
servados os procedimentos adotados pelo Escriturador caso as Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (u) Oferta de Resgate Antecipado. A 
Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado para a totalidade das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas, a qual deve-
rá ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem 
titulares (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Companhia realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação ao Agente Fiduciário e aos Debenturis-
tas, com cópia para a B3 (por meio de publicação de anúncio nos termos previstos na Escritura de Emissão ou de comunicação individual, a critério da Companhia), a 
ser previsto na Escritura de Emissão (“Edital de Oferta de Resgate Antecipado”), o qual deverá descrever os termos e condições da Oferta de Resgate Antecipado, 
incluindo, sem limitação: (a) a forma de manifestação dos Debenturistas que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado, observado o disposto na Escritura 
de Emissão; (b) a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das Debêntures, que deverá ser um dia que seja Dia Útil; (c) o percentual do prêmio de resga-
te antecipado, caso exista, que não poderá ser negativo; e (d) demais informações necessárias para tomada de decisão pelos Debenturistas e à operacionalização do 
resgate antecipado das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (v) Amortização Extraordinária. As Debên-
tures não estarão sujeitas a amortização extraordinária obrigatória pela Companhia; (w) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, a qualquer tempo, a seu exclu-
sivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo previsto na Instrução CVM 476 e o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações, 
adquirir Debêntures por: (i) valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário das Debêntures devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras da Companhia; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário das Debêntures desde que observe as regras expedidas pela CVM. As respectivas Debên-
tures adquiridas pela Companhia conforme estabelecido na Escritura de Emissão poderão, a critério da Companhia, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Com-
panhia ou ser novamente colocadas no mercado; (x) Hipóteses de Inadimplemento e Vencimento Antecipado. Na ocorrência de qualquer das hipóteses de 
vencimento antecipado previstas na Escritura de Emissão, a serem negociadas e definidas pela Diretoria da Companhia, as obrigações decorrentes das Debêntures po-
derão ser consideradas vencidas antecipadamente, automática ou não automaticamente, tornando-se imediatamente exigível o pagamento pela Companhia do saldo do 
Valor Nominal Unitário, acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures da respectiva série, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do 
efetivo pagamento, e dos Encargos Moratórios, se houver, bem como de quaisquer outros valores devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão (“Even-
tos de Inadimplemento”). Na hipótese de (i) ocorrência de qualquer evento de vencimento antecipado automático; ou (ii) não instalação de Assembleia Geral para 
deliberação acerca de um evento de vencimento antecipado não-automático por falta de quórum, em segunda convocação, ou, inclusive se não for alcançado o quórum 
mínimo, em primeira e segunda convocação, para a referida deliberação, o Agente Fiduciário deverá considerar o vencimento antecipado das Debêntures e proceder com 
o imediato envio de notificação à Companhia e à B3 neste sentido, observado o disposto na Escritura de Emissão; (y) Garantia Real. Para garantir o fiel, pontual e 
integral cumprimento de todas e quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão, incluindo, sem 
limitação, (i) as obrigações relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário, dos Juros Remuneratórios, dos Encargos Moratórios, dos demais encar-
gos relativos às Debêntures subscritas e integralizadas, quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento das Debêntures, ou em vir-
tude do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável; (ii) as obrigações relativas a 
quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Companhia na Escritura de Emissão, no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo) e 
nos demais documentos da Emissão; e (iii) as obrigações de ressarcimento dos valores comprovadamente incorridos pelo Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas em 
virtude da constituição, manutenção e/ou eventual excussão das Garantias (conforme definidas abaixo), bem como todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais associados (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com alienação fiduciária de ações, quer existentes ou futuras, livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus ou gravames, representativas do capital social da Omega Geração S.A. (“Ações”), de titularidade da Omega Energia S.A., ou seus eventuais suces-
sores legais, em percentual correspondente a 200% (duzentos por cento) do Valor Total da Emissão (“Alienação Fiduciária de Ações”) a qual será formalizada por 
contrato a ser celebrado entre a Companhia, a Omega Energia e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”); (z) Garantia Fidejussória. As 
Debêntures contarão com fiança prestada pela Omega Energia S.A. (“Fiadora”), em caráter irrevogável e irretratável, garante e se responsabiliza, na qualidade de 
fiadora, devedora solidária e principal pagadora, junto à Companhia, pelo fiel e pontual cumprimento das Obrigações Garantidas nos termos da Escritura de Emissão 
(“Fiança” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações, as “Garantias”); (aa) Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os 
prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com data que não 
seja considerada um Dia Útil, conforme definido abaixo, até o primeiro Dia Útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Para fins das Debên-
tures, entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” qualquer dia que não seja feriado declarado nacional, sábado ou domingo; e (ab) Demais Condições. todas as demais condições 
e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (II) aprovar a autorização e delegação de poderes à Diretoria 
da Companhia para, direta ou indiretamente por meio de procuradores, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização 
da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitado, a (a) contratação do Coordenador Líder para a intermediação da Oferta Restrita, podendo, para 
tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como celebrar o Contrato de Distribuição; (b) contratação dos Prestadores 
de Serviços, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação de serviços, bem como assinar os respectivos instrumentos de 
contratação e eventuais aditamentos; e (c) discussão, negociação, definição dos termos e condições da Emissão, das Debêntures e da Oferta Restrita, bem como a 
qualificação, prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções aplicáveis aos eventos de vencimento antecipado das 
Debêntures), bem como a celebração da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e seus respectivos eventuais aditamentos, ou ainda dos 
demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e/ou da Oferta Restrita; e (III) aprovar a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela 
diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, nos termos das deliberações aqui pre-
vistas. 6. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 
130, §1°, da Lei das S.A., a qual lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em livro próprio. Mesa: Andrea Sztajn (Presidente) e Henrique 
Narvaez Leite (Secretário). Acionista Presente: Omega Energia S.A. (representado por seus diretores Andrea Sztajn e Alexandre Tadao Amoroso Suguita). São Paulo, 
27 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003275-16.2012.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. PROCESSO Nº 0003275-
16.2012.8.26.0008 Ao Dr. Fábio Rogério Bojo Pellegrino, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro do Tatuapé, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, Faz saber a DEEDSON INDÚSTRIA DE PARAFUSOS LTDA, CNPJ n. 73.186.363/0001-37, e BERNARDETE GONÇALVES MENDES 
DE CASTRO, CPF nº 037.257.528-50, que Espólio de Benedicto Sebbe e outros ajuizaram Ação de Execução para recebimento de R$ 
541.663,86 (Set/21), decorrente do inadimplemento dos alugueres e encargos vencidos em 05 de março de 2010 a outubro de 2012, bem 
como, o IPTU dos anos de 2010 e 2011, referentes ao imóvel locado pela ré. Estando o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se 
edital para que em 03 dias, decorrido o prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescidos dos honorários advocatícios arbitrados em 
10% conforme art. 827 do CPC. Ao fluir após o prazo supra, poderá apresentar embargos em até 15 dias. Ficando advertido de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.         P-03e04/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009657-07.2022.8.26.0224 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) CLARO DE ALMEIDA 
ROSÁRIO, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Comércio de Madeiras Três Irmãos. 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$391.213,84 (Trezentos e noventa e 
um mil, duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), 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, fixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos.     P-03e04/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Proc. 1019616-71.2019.8.26.0003 À MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões do Foro do Jabaquara, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Leal Junqueira Vieira Rebello da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Marcelo de Araujo Trindade, CPF 258.356.548-63, que neste Juízo tramita a Ação de Divórcio Direto Litigioso 
movida por sua atual esposa Luana Martins de Oliveira, onde foi determinada a expedição do presente EDITAL para 
chamamento à CITAÇÃO nos atos e termos da ação proposta para integrar a lide e apresentar contestação, com prazo de 20 
dias contados da primeira publicação. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. SP, 29.03.2022.    P-03e04/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1055928-78.2021.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro de 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Alexandre Bucci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEONARDO GOBBO, CPF nº 224.820.488-42 e 
VIGGO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº 09.053.913/0001-40, que lhe foi proposta Ação de Despejo c/c Cobrança por 
JUAREZ TÁVORA GONÇALVES e outra, objetivando a rescisão do contrato de locação e a condenação da locatária e seus fiadores, 
solidariamente, no pagamento de todos os aluguéis e encargos locatícios que se venceram até a efetiva desocupação no valor de R$ 
195.770,19 (dez/21) do imóvel sito à Avenida Morumbi nº 6598. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e 
requeiram provas cabíveis em 15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão 
como verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será 
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.     P-03e04/06

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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Leovac Participações S.A.
CNPJ/ME nº 33.509.164/0001-06 – NIRE 35.300.535.405

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2022
1. Data, Horário e Local: Em 01/06/2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Líbero 
Badaró, 293, 21º andar, conjunto 21-D, sala 66, Centro, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presenças: 
Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade das acionistas 
da Companhia, de acordo com as assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: João Alfredo Busin Fernandes; Secretário: Fernando Silveira Carvalho. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Após a análise da matéria 
constante da ordem do dia, as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: 5.1. 
A lavratura da presente ata na forma sumária, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar a 
redução do capital social da Companhia, considerado excessivo para o seu objeto social, nos termos 
do artigo 173 da Lei das S.A., de R$ 2.653.978.912,00, para R$ 2.587.978.912,00, configurando uma 
redução efetiva, portanto, de R$ 66.000.000,00, mediante a restituição de valores aos acionistas e sem 
o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Companhia (“Redução de 
Capital”), resultando na alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 2.587.978.912,00, 
totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 2.653.978.912 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral, sujeito às disposições do Artigo 6º abaixo. Parágrafo 
Segundo. Todo e qualquer aumento de capital da Companhia será realizado mediante a emissão de 
ações ordinárias.” 5.3. A Companhia informa que, conforme previsto no artigo 174 da Lei das S.A., a 
eficácia da Redução de Capital estará condicionada ao decurso do prazo legal de 60 dias, contados 
da publicação da ata da presente assembleia. 6. Encerramento e Aprovação: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi 
assinada por todos os presentes. Presidente/Secretário: João Alfredo Busin Fernandes – Presidente 
– Fernando Silveira Carvalho – Secretário. Acionistas presentes: Wire Holdings Limited Partnership, 
12365367 Canada Inc., 12365341 Canada Inc. e 12365359 Canada Inc. Certificamos que esta é uma 
cópia fiel do original registrado nos livros da Companhia. São Paulo, 01/06/2022. João Alfredo Busin 
Fernandes – Presidente; Fernando Silveira Carvalho – Secretário.

EDITAL CONVOCAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA AS HABILITAÇÕES OU DIVERGÊN-
CIAS, E INTIMAÇÃO PARA OS TERMOS DO ART. 52, § 1º, INCISOS I, II E III DA LEI 11.101/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS 
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ARAGON COMERCIO DE CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ 
n°:07.832.075/0001-88; JOTA PRINTER EIRELI, CNPJ n° 04.022.657/ 0001-00; PRINT MIXXCOMERCIO DE CONFECCAO 
E COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ n°:04.105.606/0001-42; SUBLIME TEXTIL COMERCIO DE CONFECCAO E CO-
MUNICACAO VISUAL LTDA, CNPJ n°:12.132.076/0001-50; TX9 TEXTIL COMERCIO DE CONFECCOES E COMUNICA-
CAO VISUAL LTDA, CNPJ n°:10.318.535/0001-69; e VJ2TW SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CNPJ n° 
03.731.611/0001-06, todas com sede administrativa na AVENIDA LOURENCO BELLOLI, 1000,Osasco, S.P., CEP 06268-
110, que formam um único “grupo econômico”, PROCESSO Nº 1002552-98.2022.8.26. 0405. O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ- Foro Especializado da 1ª 
RAJ da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, DR. Marcello do Amaral Perino, na forma da lei. Faz saber, que por 
parte das empresas que acima mencionadas, foram requeridos os benefícios da recuperação judicial, tendo por objetivo 
viabilizar a superação da atual crise econômico-financeira que as aflige, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, 
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, a partir da preservação das empresas, de sua função social e 
do estímulo à atividade econômica. E que por despacho proferido no dia 06 de maio de 2022, foi deferindo o processamento 
da recuperação judicial das devedoras (fls. 1047/1055), determinando. 1) O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2) Nomeação, como Administradora Judicial, o Dr. MANOEL ANTONIO ANGULO LOPEZ, CPF 
nº 525168228-04, com endereço à RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 200 - 9º ANDAR- CENTRO - SÃO PAULO - SP - 01013905 
e endereço eletrônico manuel-angulo@uol.com.br. 3) Apresentação de contas até o dia 30 de cada mês, sob pena de desti-
tuição dos seus controladores e administradores. 4) Suspensão as ações e execuções contra as recuperandas, e também o 
curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos nos juízos onde se processam, ressalvadas as disposi-
ções dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e §§ 3º e 4º do artigo 49 e inciso III do artigo 52 da mesma Lei. Caberá às recuperandas 
a comunicação da suspensão aos juízos competentes. 5) Comunicação da presente decisão às Fazendas Públicas da União, 
dos Estados e Municípios, e às Juntas Comerciais, onde tem estabelecimentos, apresentando, para esse fim, cópia desta 
decisão, assinada digitalmente. 6) Expedição de edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei 11.101/2005, com o prazo de 15 
dias para habilitações ou divergências, que deverão ser apresentadas ao Administrador Judicial por meio do endereço eletrô-
nico a ser criado, que deverá constar do edital. RELAÇÃO DE CREDORES:A Recuperanda apresentara relação de credores, 
com seus créditos e respectivas classificações, que está reproduzida no website da Administradora Judicial e às fls. do pro-
cesso, para ciência de todos os interessados (“Relação de Credores”), na forma da lei e do Enunciado 103, da III Jornada de 
Direito Comercial da Justiça Federal. 7) Dispensa as recuperandas de apresentarem certidões negativas para que a exerçam 
suas atividades, ressalvadas as exceções legais. 8) Intimação do Ministério Público. FAZ SABER, ainda, que as recuperandas 
apresentaram a sua relação de credores, disponibilizada nos autos do processo (fls. 353/367), bem como no site das empre-
sas em recuperação, e para que produza seus regulares efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da publicação deste Edital, para apresentar suas 
habilitações e/ou divergências quanto aos créditos constantes na Relação de Credores (fls. 353/367), diretamente à Adminis-
trador Judicial por meio do endereço eletrônico(“e-mail”) manuel-angulo@uol. com.br, Dr. MANOEL ANTONIO ANGULO LO-
PEZ, CPF nº 525168228-04, com endereço à RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 200 - 9º ANDAR- CENTRO - SÃO PAULO - 
SP - 01013905,nos termos do art. 52, § 1º, inciso III da Lei nº 11.101/05. Nada mais. São Paulo, 26 de maio de 2022. 

B7gazetasp.com.br
Sexta-feira, 3 De junho De 2022 Economia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam os associados da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) - 
convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 13 de junho de 2022, na 
sede da instituição, qual seja, Rua Pais de Araújo, 29, cj 166 Itaim - São Paulo – SP, com primeira 
convocação às 10h e segunda convocação às 10h30min, para decidir sobre propositura de Ação 
Judicial com vistas a garantir a inclusão dos associados no rol de beneficiados pela Lei 14.148/2021 
que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A nomeação de 
procurador deverá ser feita por escrito, com, no mínimo 24 horas de antecedência.

São Paulo, 03 de junho de 2022. Cristiano Melles - Presidente da ANR

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado de Licitação 

Acha-se aberta, com instrumento convocatório disponibilizado no Portal da 
Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.bec.sp.gov.
br), bem como no Portal da ALESP (http://www.al.sp.gov.br) ou a ser retirado 
na Comissão Permanente de Licitação, sala T-38, térreo do “Palácio 9 de 
Julho”, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, 201, CEP 04097-900, telefones 
(11) 3886-6521 e 3886-6872, no horário das 12 às 19 h, a seguinte licitação:
Pregão Eletrônico nº 41/2022 - Processo Digital nº 450/2021
Objeto: Fornecimento de solução de armazenamento de dados para 
reestruturação do ambiente de “disaster recovery”, por atualização 
tecnológica e expansão da solução, incluindo conectividade, serviços 
técnicos de adequação de infraestrutura e serviços técnicos gerenciados, 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Abertura: 20/06/2022 às 9h00
Oferta de Compra nº: 010101000012022OC00060.
Local: Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (http://www.
bec.sp.gov.br)

“COMUNICADO N.º 118/2022”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Aquisição De Lancetas, Seringas E Agulhas,” para a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 
de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 20 de junho de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de junho de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de junho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 119/2022”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” objetivando 
a “Contratação De Empresa (S) Para Assinatura De ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Para Futura 
Aquisição De Equipamentos De Informática Conforme Disposto No Edital E Em Seus Anexos”, para 
as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Matão.
Os envelopes de n.º 01 (contendo a Proposta Comercial) e de n.º 02 (contendo os Documentos para 
Habilitação) deverão ser entregues na data, local e horário abaixo especificados, quando se fará realizar 
a abertura do certame:
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua 
Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo.
DATA: 21 de junho de 2022
HORÁRIO PARA ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 08h30min no Departa-
mento de Compras e Licitações no endereço acima citado.
INÍCIO DO PREGÃO: 08h30min.
O edital estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de junho de 2022, no site da Prefeitura (www.
matao.sp.gov.br) ou no Departamento de Compras e Licitações no endereço acima citado.

Palácio da Independência, aos 02 de junho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 120/2022”
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/2022
O Prefeito do Município de Matão, Sr. Aparecido Ferrari, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, que o Departamento de Compras e 
Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede nesta cidade de Matão – Estado de São Paulo, sito à Rua Oreste Bozelli, n.º 1.165 – Centro, 
inscrita no C.N.P.J.-M.F. sob o n.º 45.270.188/0001-26, realizará no dia e hora abaixo indicados, licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” objetivando 
a “Aquisição De 1 (UM) Rolo Compactador para a Secretaria Municipal de Serviços Municipais da 
Prefeitura Municipal de Matão.
O edital completo estará disponível a partir de segunda-feira, 06 de junho de 2022, no Departamento de 
Compras e Licitações, sito à Rua Orestes Bozelli, n.º 1.165 – Centro – Matão – Estado de São Paulo, 
das 08h00min às 17h00min, ou no site da Prefeitura (www.matao.sp.gov.br) ou através do site www.
comprasgovernamentais.gov.br.
A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 22 de junho de 2022, às 
08h30min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas no Edital.

Palácio da Independência, aos 02 de junho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI

Prefeito de Matão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARABAI
Aviso de Licitação - Tomada de Preço nº 011/2022. Objeto: Contratação de Empresa Para Execução 
de Pavimentação Asfaltica Tipo CBUQ e sinalização de acordo com o Convenio 101760/2022 e 
processo SDR-PRC-2022-01136-DM firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o  
Municipio.  Os interessados em participar deverão estar presentes no dia 20/06/2022, as 14h. O edital 
estará à disposição, no site www.tarabai.sp.gov.br, email licitacao@tarabai.sp.gov.br ou pelo telefone 
(18) 3289-9095. Jose Roque Da Silva Lira- Prefeito Municipal

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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 106/2022

Processo Administrativo nº 044653/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para recapeamento asfáltico em 
diversas ruas de Ribeirão Preto, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 660.611,55 (seiscentos e sessenta mil seiscentos e onze reais e cinquenta 
e cinco centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 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, 02 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 123/2022

Processo Administrativo nº 047435/2022
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 carnes para utilização na produção da 
merenda escolar, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 16.712.210,00 (dezesseis milhões e setecentos e doze mil e duzentos e 
dez reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 20 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 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, 02 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 192/2022

Processo Administrativo nº 061957/2022
OBJETO: Aquisição de Veículo Tipo Furgão Adaptado para Ambulância, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 278.599,67 (duzentos e setenta e oito mil quinhentos e noventa e nove reais 
e sessenta e sete centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 20 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 de junho de 2022 a partir das 14 horas e 30 minutos.
- Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 02 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Prorrogação
Pregão Eletrônico SRP nº 163/2022
Processo Administrativo nº 056872/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme edital e
seus anexos.
Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, informa a prorrogação de data para recebimento e abertura das propostas, 
devido a problemas de ordem técnica, para a licitação em epígrafe, conforme segue: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 07 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 07 de junho de 2022 a partir das 9 horas.

Ribeirão Preto, 02 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Aviso de Prorrogação
Pregão Eletrônico SRP nº 172/2022
Processo Administrativo nº 059406/2022
Objeto: Aquisição de papel sulfite A4, conforme edital e seus anexos.

Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições 
que lhe são inerentes, informa a prorrogação de data para recebimento e abertura das 
propostas, devido a problemas de ordem técnica, para a licitação em epígrafe, conforme 
segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 07 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 07 de junho de 2022 a partir das 14 horas e 30 
minutos.

Ribeirão Preto, 02 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

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 00387/22, Processo 
siafem 20220249769 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00905, Oferta de Compra 
092301090572022OC00531  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura 
e eventual de  CANULA NASAL TAM. PREMATURO COMPAT COM CIRCUITO RT330 
FISHER, CANULA NASAL TAM. NEONATAL COMPAT COM CIRCUITO RT330 FISHER, 
CANULA NASAL TAM INFANTIL, COMPAT COM CIRCUITO RT330 FISHER, CANULA 
NASAL TAM PEDIATRICO  COMPAT COM CIRCUITO RT330 FISHE, CONECTOR , 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: JOAO VICTOR JUSTINO FOGACA 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 00413/22, Processo 
siafem 20220267453 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00941, Oferta de Compra 
092301090572022OC00584 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura 
e eventual de  MÓDULO DE MALTODEXTRINA PARA ESPESSAR ALIMENTOS, FORM.
PEDÁTRICA A BASE DE SOJA.PÓ.SA, FORM.POLI.PEDIÁTRICA.1.0 0 A 12 MESES 
LÍQUIDA.SA, FORM.ENT.POLI.DIABETES.0.9.SA, COMPLEMENTO SEM AÇÚCAR - 2 
SABORES ADULTO - 0,9 LÍQUIDO 200, FORM.ENT.POLI.HIPERPROTEICA, 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: AMANDA DE SOUZA SILVA 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 00513/22, 
Processo siafem 20220223047 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/02634, 
Oferta de Compra 092301090572022OC00559 para constituição de Sistema de Registro de 
Preços para aquisição futura e eventual de ESTABILIZADOR TECIDUAL CARDÍACO, 
POSICIONADOR CARDIACO COM PRESSÃO NEGATIVA, cuja sessão pública será 
realizada no dia 22/06/2022 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.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 001/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL PARA EXECUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA O PAÇO MUNICIPAL JOÃO 
ALEXANDRE MONTEIRO RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.
BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), 
FONE: (15) 3565-1397 OP. 3. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 29/06/2022. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 04/07/2022 ATÉ ÀS 09:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº. 001/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PROVENIENTES 
DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O PREPARO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TODA A REDE DE ENSINO. RETIRADA DO EDITAL: 
WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITAPORANGA-SP – RUA BOM JESUS, 738, ITAPORANGA/SP – SEGUNDA A 
SEXTA (13H00MIN ÀS 16H30MIN), FONE: (15) 3565-1397. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 27/06/2022 ATÉ AS 09H00MIN.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

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

REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS DESTINADAS AOS 
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS E MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO 
TUTELAR. RETIRADA DO EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR 
INFORMAÇÕES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/SP – RUA BOM 
JESUS, 738 – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (08H ATÉ 11H30 E 13H ATÉ 17H) – 
FONE (15) 3565-1397 – OP. 03. RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTA: ÀS 09H DO DIA 15/06/2022.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 008/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO 
ESTRUTURAL E DE VISTORIA TÉCNICA, JUNTAMENTE COM PROJETOS 
TÉCNICOS E ARQUITETÔNICOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA 
EXISTENTE E TAMBÉM PARA FINS CADASTRAIS, REFERENTE À ESCOLA 
MUNICIPAL VICENTE RUSSO DO AMARAL, LOCALIZADO NA RUA APARÍCIO 
FIUZA DE CARVALHO, N° 1056 – CENTRO, ITAPORANGA SP. RETIRADA DO 
EDITAL: WWW.ITAPORANGA.SP.GOV.BR. INFORMAÇÕES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPORANGA SP – RUA BOM JESUS, 738 – SEGUNDA A 
SEXTA (08H ATÉ 11H30MIN E 13H ATÉ 15H30MIN), FONE: (15) 3565-1397 
OP. 3. EMISSÃO DE CADASTRO: ATÉ O DIA 20/06/2022. RECEBIMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 23/06/2022 ATÉ ÀS 14:00H.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

AVISO DE ALTERAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 103/2022
Processo Administrativo nº 044425/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de sistema de atendimento móvel 
pré-hospitalar através do fornecimento de software e equipamentos, conforme edital e seus 
anexos.

Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que 
lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e informa NOVA DATA:
-Disponibiliza no site www.ribeiraopreto.sp.gov.br o Edital Retificado.
-Nova Data:
Visita Técnica (facultativa) até o dia: 15 de junho de 2022.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 20 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 20 de junho de 2022 a partir das 14 horas e 30 minutos.

Ribeirão Preto, 02 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta no Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa, a licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 57/2022, referente ao Processo nº SES-PRC-2021/43577, Oferta de Compra 
090158000012022OC00112, cujo o objeto é Contratação de empresa especializada para Prestação 
de Serviços de Empresa Especializada - Recepção, no âmbito do Hospital Geral “Jesus Teixeira da 
Costa”-Guaianases .
O início do prazo para envio da proposta eletrônica será dia 06/06/2022 e a abertura da sessão pú-
blica será dia 17/06/2022 às --:-- horas no site www.bec.sp.gov.br. O edital na íntegra também estará 
disponível para consulta e retirada no site  www.imprensaoficial.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Coordenadoria de Serviço de Saúde

Hospital Geral de Guaianases

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 – Processo Licitatório: 077/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE 
ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, DE ACORDO COM O CONVÉNIO N° 100071/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE ITAJOBI - SP., conforme especificações 
constantes no anexo I deste edital.
A CJL torna público o resultado do julgamento da classificação do certame licitatório Tomada de 
Preços n. 001/2022, Processo Licitatório n. 077/2022. Feito o julgamento a Comissão de Licitações 
chegou ao seguinte resultado: A empresa TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA – EPP 
ficou classificada em primeiro lugar por ter apresentado o menor preço global no valor de R$ 99.799,76 
(noventa e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – Processo Licitatório: 078/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE, DE 
ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMAFÍSICO-
FINANCEIRO, DE ACORDO COM O CONVÉNIO N° 100306/2022 FIRMADO ENTRE ASECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE ITAJOBI- SP.,conforme especificações 
constantes no anexo I deste edital.
A CJL torna público o resultado do julgamento da classificação do certame licitatório Tomada de Preços 
n. 002/2022, Processo Licitatório n. 078/2022. Feito o julgamento a Comissão de Licitações chegou 
ao seguinte resultado: A empresa TJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA – EPP ficou 
classificada em primeiro lugar por ter apresentado o menor preço global no valor de R$ 578.996,29 
(quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).

Itajobi, 02 de junho de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

 
PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0002647-21.2021.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antoni Pagano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CAPRIMETAL INDUSTRIA MET LTDA, CNPJ 66.941.535/0001-75 na pessoa dos seus sócios: ECIONE DONIZETI CORREA 
LOUZADA PEREIRA, Brasileiro, CPF 059.419.988-30 e FRANCISCO PEREIRA TINEU, Brasileiro, RG 2456172, CPF 
309.439.498-15, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Açoforte Comercial 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$ 97.645,05 (atualizado até abril/2021), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos 
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de abril de 2022.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

J-03 e 04/06

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

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

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

03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029212-67.2019.
valor total:  R$ 21,00
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7 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012102-83.2019.
valor total: R$ 49,00
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03/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004463-42.2017.
valor total:  R$ 21,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
DECRETO LEGISLATIVO Nº 037/2022

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019.

O Presidente da Câmara Municipal de Itariri, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento no parágrafo 2º do artigo 239 do Regimento Interno da Câmara, FAZ SA-
BER, que o Plenário, em sua 8ª Sessão Ordinária realizada em 1º de junho de 2022, 
aprovou por 10 (DEZ) votos favoráveis e 01 (UMA) abstenção, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 037/2022 de autoria da Comissão de Economia, referente às Contas 
Municipais do Exercício de 2019, e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas do Poder Executivo Municipal de Itariri, refe-
rentes ao exercício de 2019, conforme parecer exarado pela Comissão de Economia 
da Câmara no processo nº TC-004768.989.19-6 , em consonância com a decisão do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

GABINETE DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITARIRI,  
EM 02 DE JUNHO DE 2022.

Luiz Antonio Franco Alixandria - Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA/SP, a TOMADA 
DE PREÇOS Nº 011/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação 
de serviço instalação de gradil com fornecimento de material para a Unidade de Saúde 
da Vila Elias, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste 
Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições esta-
belecidas neste edital e seus anexos.
* RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 01-Habilitação e 02-Proposta, até às 09h00 
do dia 22/06/2022.
* ABERTURA DOS ENVELOPES: Nº 01-Habilitação: às 09h00 do dia 22/06/2022.
* VISITA TÉCNICA: a ser agendada no período de 06/06/2022 a 21/06/2022 das 08:00 
as 11:00 horas, através do Telefone 13- 3864-6400, ramais 6419 ou 6404, com a equi-
pe técnica do Dep. de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras. O edital em 
inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e 
das 13:30 às 17:30 horas, no Paço Municipal sito à Av. Hilda Mohring de Macedo, nº 
777– Bº Vila Elias – Jacupiranga/SP, pelo recolhimento da taxa de R$ 18,69 ou gra-
tuitamente pelo site: www.jacupiranga.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, pelo telefone 13- 3864-6400 ramais 6401, 6452, pelo fax. 
13- 3864-1029, ou pelo e-mail: licitacao@jacupiranga.sp.gov.br

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 02 de Junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Prefeitura Municipal de Jacupiranga, o PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 026/2022 em regime de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM / COTAS RESERVADAS PARA MEI, ME E EPP, objetivando a contratação de 
empresa(s) especializada(s) para fornecimento de telhas, tintas e materiais para pintu-
ras com entrega “in loco” para uso dos diversos departamentos e seções da Prefeitura 
Municipal de Jacupiranga, na modalidade pregão, por meio de sistema presencial, 
através de SRP (sistema de registro de preços).
* Endereço Eletrônico da Disputa: www.bll.org.br (Acesso Identificado).
* Início do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: a partir das 17h00min 
do dia 03/06/2022.
* Encerramento do recebimento das propostas pelo Sistema Eletrônico: até às 
09h30min do dia 21/06/2022.
* Início da Sessão de Disputa de preços pelo Sistema Eletrônico: a partir das 10h00min 
do dia 21/06/2022.
O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site: www.jacupiranga.
sp.gov.br ou de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no Paço. 
Municipal sito à Avenida Hilda Mohring de Macedo, nº 777 – Vila Elias – Jacupiranga – 
SP – CEP 11940-000. Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima, 
pelo e-mail licitacao@jacupiranga.sp.gov.br ou telefone/fax (13) 3864-6401.

Prefeitura Municipal de Jacupiranga, 02 de Junho de 2022
ROBERTO CARLOS GARCIA

Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITARIRI
EXTRATO DE CONTRATO

A Câmara Municipal de Itariri, faz saber, nos termos do parágrafo único do 
artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93, que celebrou contrato nos seguintes 

termos:
Processo: nº 015 de 02/05/2022
Contrato n° 004/22
Modalidade: Dispensa
Contratante: Câmara Municipal de Itariri
Contratado: Felipe Nunes Cerqueira -ME (Resolv Comércio e Serviços)
Endereço: Rua Ricardo Francischetti nº 70 -Jardim dos Jequitibas
Cidade: Limeira/SP
CNPJ: 19.820.660/0001-47
Objeto: realização de levantamento físico dos bens móveis que compõe o Patrimônio 
da Câmara Municipal de Itariri, bem como avaliação individualizada dos referidos bens, 
em atendimento as normas legais.
Data de assinatura: 01/06/2022
Valor global : R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais).
Vigência: 60 (sessenta) dias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
1º AVISO DE ALTERAÇÃO E REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 - PROCESSO Nº 
91/2022 – EDITAL Nº 2.395/2022. Pablo Ambrósio Ianela, Secretário Municipal de Administração 
da Prefeitura de Penápolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e considerando 
o Memorando nº 372/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta às impugnações e 
questionamentos efetuados na plataforma do Portal de Compras Públicas resolve por ALTERAR o 
Edital do Pregão Eletrônico 63/2022 e seus anexos, e tornar pública a REABERTURA do referido 
Pregão, conforme segue: o recebimento das propostas ocorrerá do dia 03/06/2022 até as 
09h00min do dia 21/06/2022, e a abertura (sessão pública) às 09h01min do mesmo dia. O 1º 
Termo de Alteração e Reabertura completo e Edital Retificado, encontram-se disponíveis no site: 
https://www.penapolis.sp.gov.br em editais = editais de licitação = Pregão Eletrônico 63/2022. 
Penápolis, 31 de maio de 2022. Pablo Ambrósio Ianela - Secretário Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
037/2022. O Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede 
do Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo MAIOR DESCONTO, para “AQUISIÇÃO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS ORIGINAIS, DE PRIMEIRA LINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS FROTAS DOS 
DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS”. Sessão de julgamento: dia 15 de Junho de 
2022 às 09:00 horas. O Edital completo poderá ser solicitado no horário normal de expediente 
na sede da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-
9100. Serra Azul/SP, 02 de Junho de 2022. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 039/2022. O Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, 
na sede do Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á 
licitação, na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSSS, DOS GRUPOS A, B e E, GERADOS PELO 
MUNICÍPIO DE SERRA AZUL, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005, 
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 222/2018, RESOLUÇÃO SMA Nº 33/2006 E PORTARIA 
CVS – 21, DE 10 DE SETEMBRO DE 2008, DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
DA COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO 
EDITAL”. Sessão de julgamento: dia 14 de Junho de 2022 às 09:00 horas. O Edital 
completo poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede da licitante 
e/ou através do endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-9100. 
Serra Azul/SP, 02 de Junho de 2022. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE 

REDESIGNAÇÃO DE DATA
Comunicamos a todos os interessados a 
participarem do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 07/2022 – PROCESSO Nº 6.086/2022, 
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, 
DESCUPINIZAÇÃO) E DESRATIZAÇÃO 
DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, 
que a data de abertura foi redesigna-
da conforme segue: Início da Disputa de 
Preços: 14/06/2022 às 09h00min. Pedidos 
de esclarecimentos, Questionamentos 
e Impugnações até as 18h00 do dia 
08/06/2022. Tal redesignação foi neces-
sária para resposta aos pedidos de escla-
recimentos dos Itens do Edital. As demais 
Cláusulas Ficam ratificadas. Assinatura 
02/06/2022. Eduardo Cursino, Secretário 
Municipal de Administração.

Processo SUPRI 231/2022 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 59/2022 – Registro de preços 

para eventual aquisição de grama esmeralda. (Licitação 
diferenciada com itens de ampla participação e itens ex-
clusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo 48, 
III, da Lei Complementar nº 123/2006). Edital disponível 
gratuitamente nas páginas da internet: http://www.itapevi.
sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 06/06/2022 até às 14h00min do dia 20/06/2022. 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia 
20/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 14:10 min do dia 20/06/2022. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 02/06/2022 – Depar-
tamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 207/2022 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 60/2022 – Aquisição de touca para 

banho, para uso das crianças nas aulas de natação 
nas Escolas De Tempo Integral. (Licitação destinada 
exclusivamente a Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Micro empreendedores Individuais, nos termos do 
artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006). Edital dis-
ponível gratuitamente nas páginas da internet: http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min 
do dia 06/06/2022 até às 09h00min do dia 21/06/2022. - 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 
21/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETI-
TIVA): às 09:10 min do dia 21/06/2022. - Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail: 
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 02/06/2022 – Depar-
tamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

Processo SUPRI 101/2022 – PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº 61/2022 – Aquisição de jogos de tabu-

leiro para as aulas de educação física das unidades 
escolares de Itapevi. (Licitação diferenciada com itens 
de ampla participação e itens exclusivos para ME, EPP e 
MEI, nos termos do Artigo 48, III, da Lei Complementar nº 
123/2006). Edital disponível gratuitamente nas páginas da 
internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.
bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: 
a partir das 19h30min do dia 06/06/2022 até às 14h00min 
do dia 21/06/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
às 14h01min do dia 21/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO 
(FASE COMPETITIVA): às 14:10 min do dia 21/06/2022. 
- Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 
02/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU DAS ARTES

ESTADO DE SÃO PAULO

O Secretário de Educação de Embu 
das Artes TORNA PÚBLICO: PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 020/2022 - Processo 
nº 9.586/2022 – Devido à indisponi-
bilidade da comissão REMARCA o 
referido certame para as 10h do dia 
14/06/2022. Edital e informações po-
derão ser obtidos junto ao Depto. de 
Licitações, das 09h às 16h, (11) 4785-
3618/3475, suprimentos@embudasar-
tes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.
sp.gov.br. Em, 02/06/22.

COMUNICADO II
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022

DISPENSA Nº 015/2022
PROCESSO Nº 1462/2022

Com referência à CHAMADA PÚBLICA N° 
001/2022 – DISPENSA 015/2022 - PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 1462/2022, que tem por objeto 
a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES IN-
DIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE-
MAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM 
NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.326/2006, 
POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INS-
TITUCIONAL DO PROGRAMA DE ALIMENTA 
BRASIL (PAB), CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DESCRITAS NAS TABELAS SEGUINTES, VI-
SANDO ATENDER PRIORITARIAMENTE AS FA-
MÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
MEDIANTE A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE 
HORTIFRÚTIS NOS CENTROS DE REFERÊN-
CIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PO-
DENDO AINDA FORNECER OS ALIMENTOS AO 
PÚBLICO BENEFICIÁRIO DAS ENTIDADES SO-
CIOASSISTENCIAIS E PROGRAMAS SOCIAIS 
DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DESTA FOR-
MA PARA A GARANTIA DO DIREITO HUMANO 
À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA (DHAA), vimos 
comunicar que:
Após nova análise de toda a documentação apre-
sentada no Envelope 01 – Habilitação – dos pro-
dutores, por parte da Subcomissão de Licitação 
da Administração Geral, respaldada pela Coorde-
nadoria de Segurança  Alimentar Sra. Silvani da 
Silva e Gerência de Agricultura Familiar Sr. Erick 
Vinicius Bertolini, resolve INABILITAR o produtor 
ANTONIO APARECIDO DA SILVA, por ter apre-
sentado a Certidão Negativa de Débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União de 
IMOVEL RURAL, deixando assim de Apresentar a  
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tribu-
tos Federais e à Divida Ativa da União, referente a 
pessoa física, sobre seu CPF, conforme constata-
do em diligência junto ao Site da Receita Federal.
Diante de todo o exposto, caso não haja mani-
festação 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 Lici-
tações – Rua São Bento, nº 840 – Centro – Arara-
quara/SP – 3º andar -  Gerência de Licitação, para 
abertura dos envelopes nº 02 – Proposta/Projeto 
de Venda.

Araraquara, 02 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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 1779/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS 
DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DE SINA-
LIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ELEMEN-
TOS DE SEGURANÇA VIÁRIA, SEMAFÓRICA 
E ILUMINAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE, IN-
CLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, NO 
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS TERMOS 
EXPRESSOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Homologo a adjudicação do pregoeiro, que consi-
derou vencedora a proposta da empresa ARC CO-
MÉRCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA, adjudicando-lhe o objeto do 
edital pelos seguintes valores: 
ITEM 01 - MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO 
DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, TOTAL DO 
ITEM 01 R$ 1.475.811,00; ITEM 02 - MANU-
TENÇÃO E READEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
VERTICAL, TOTAL DO ITEM 02 R$ 606.989,30; 
ITEM 03 - MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO 
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, TOTAL DO ITEM 
03 R$ 756.214,32 e ITEM 04 - MANUTENÇÃO E 
READEQUAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA, TO-
TAL DO ITEM 4 R$ 148.984,00, VAOR TOTAL R$ 
2.987.998,62.
Informamos que a íntegra da HOMOLOGAÇÃO 
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.

Araraquara, 02 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: Processo 3835/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 35/2022 - Re-
gistro de Preço para Fornecimento de Equipamentos Médico-Hospitalares. DATA 
DE ABERTURA: “Fica designada para o dia 06 de junho de 2022 às 10:00 horas, 

a sessão de prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço eletrônico https://
pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/. São Caetano do Sul, 02 de junho de 2022. 
Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 7214/2022 - Modalidade Pregão Presencial nº 48/2022 – Registro de 
Preço para Prestação de Serviço de Locação de Sanitários Químicos. DATA DE ABERTU-
RA: “Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 20 de junho de 2022 às 09:30 horas, 
na SALA DE LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SE-
PLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201, Bairro São José, CEP 09581-200 – São Caetano do 
Sul/SP. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no 
endereço eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de 
Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4233-7236”. Secretário de Governo - Jef-
ferson Cirne da Costa – 02/06/2022. São Caetano do Sul, 02 de junho de 2022. Carolina 
Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 3158/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 47/2022 - Registro de 
Preços para Fornecimento e instalação de Película de Proteção. DATA DE ABERTURA: 
““Fica agendada a licitação em epígrafe para o dia 20 de junho de 2022 às 09:30 horas, a 
ser realizada no endereço eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/ O 
edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos nos endereços 
eletrônicos https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://licitacao.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefone para con-
tato 4233-7236” Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa – 02/06/2022. 
São Caetano do Sul, 02 de junho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamen-
to de Licitações e Contratos

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2022 – PROC. Nº 300.133/2022, 
oriunda do proc. 2649/2022 – DETENTORA: AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI. OB-
JETO: Registro de Preços para fornecimento de certifi cado digital. DATA DA ASSINATURA: 
31/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva 
ata– PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 1- CERTIFICADO DIGITAL 
CARTÃO E CPF A3 COM LEITOR (KIT) VALIDADE 36 MESES-R$ 93,00 a un. Item 2- CER-
TIFICADO DIGITAL E CPF A1 - VALIDADE 12 MESES-R$ 43,75 a un. Item 3- CERTIFICA-
DO DIGITAL E-CNPJ - TIPO A3 (KIT LEITOR + CARTÃO), VALIDADE 36 MESES-R$ 105,00 
a un. Item 4- CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ - TIPO A1 (INSTALADO NO COMPUTADOR), 
VALIDADE 12 MESES-R$ 55,00 a un. Item 5- TAXA DE VISITA PARA VALIDAÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL “ON-SITE-R$ 10,00 a un. 
VALOR TOTAL DA ARP: R$ 13.180,00. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2022 – PROC. Nº 300.121/2022, 
oriunda do proc. 8753/2021 – DETENTORA: SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRE-
LI. OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de adoçante. DATA DA ASSINATURA: 
26/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva 
ata– PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 3- ADOÇANTE DIETÉTICO 
EM PÓ (SACHE), COMPOSTO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTÁSSIO, LAC-
TOSE, ANTIUMECTANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; EMBALAGEM PRI-
MÁRIA SACHE INDIVIDUAL, PESANDO NO MÍNIMO 0,6 GRAMAS CADA EMBALAGEM 
SECUNDÁRIA-R$ 8,45 a un. Item 4- ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ (SACHE), COMPOS-
TO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTÁSSIO, LACTOSE, ANTIUMECTANTE E 
OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA SACHE INDIVIDUAL, 
PESANDO NO MÍNIMO 0,6 GRAMAS CADA EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXA DE PA-
PELÃO REFORÇADA COM VALIDADE MÍNIMA DE 28 MESES-R$ 8,45 a un. VALOR TO-
TAL DA ARP: R$ 1.605,50. Contratantes: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e 
Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social.

RESUMO DE CONTRATO Nº 37/2022 - PROC. Nº 6465/2022– CONTRATADA: MORGANA 
DE ARAUJO NOJOSA – 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 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 
2.700,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 42/2022 - PROC. Nº 6698/2022– CONTRATADA: ROGERIO 
ANTONIO FERREIRA LEITE – OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-edu-
cadores e Ofi cineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. 
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR 
TOTAL: R$ 5.400,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 45/2022 - PROC. Nº 6703/2022– CONTRATADA: RAUL AL-
FREDO DURAN 15437415842 – OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-e-
ducadores e Ofi cineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. 
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR 
TOTAL: R$ 10.800,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 46/2022 - PROC. Nº 6685/2022– CONTRATADA: JOSE CAR-
LOS MARINO MARON – OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores 
e Ofi cineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. DATA DA 
ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 
1.800,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 47/2022 - PROC. Nº 6476/2022– CONTRATADA: DEIVIDE 
BARROS DE SOUZA 32297142839– OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-
-educadores e Ofi cineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultu-
ra. DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR 
TOTAL: R$ 1.800,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 50/2022 - PROC. Nº 6702/2022– CONTRATADA: FILIPE DA 
COSTA CAMARGO – OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e 
Ofi cineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. DATA DA 
ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 
3.600,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 52/2022 - PROC. Nº 6699/2022– CONTRATADA: BRUNA 
BRAVI RIBEIRO SPOSITO – OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-edu-
cadores e Ofi cineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. 
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR 
TOTAL: R$ 3.600,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL
AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 038/2022. O Município de Serra Azul torna público que, no dia e hora especificado, na sede 
do Município, sito à Rua Dona Maria das Dores, n.º 248, Centro, realizar-se-á licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para “AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) VEICULOS PARA AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS PROPOSTA Nº 14071.347000/1210-05, DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE”. Sessão de julgamento: dia 14 de Junho 
de 2022 às 14:00 horas. O Edital completo poderá ser solicitado no horário normal de expediente na sede 
da licitante e/ou através do endereço eletrônico e-mail licitacao@serraazul.sp.gov.br ou pelo site www.
serraazul.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço retro, ou pelo telefone (16)3982-
9104. Serra Azul/SP, 02 de Junho de 2022. AUGUSTO FRASSETTO NETO – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Município de Morun-
gaba/ SP, a seguinte licitação:

MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 858/06/2022

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada objetivando a execução de cons-
trução de escola, Santa Luz no Bairro Bru-
mado, no município de Morungaba/SP, con-
forme descrição da Demanda nº 022010, 
formalizado junto à Secretaria de Desen-
volvimento Regional, por sua Subsecretaria 
de Convênios com Municípios e Entidades 
Não Governamentais (SDR/SCMENG), 
pelo regime de empreitada pelo menor pre-
ço global, de acordo com memorial descri-
tivo, cronograma e orçamento, constantes 
do Anexo I, integrante deste Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
/ ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
22/06/2022 às 09:00 horas.

MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 847/06/2022

OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada objetivando a execução de 
construção de calçada acessível, na Ave-
nida José Frare, Elvira Miano, no Bairro 
Centro, no município de Morungaba/SP, 
conforme descrição do Termo de Convênio 
nº 101870/2022, formalizado junto à Se-
cretaria de Desenvolvimento Regional, por 
sua Subsecretaria de Convênios com Mu-
nicípios e Entidades Não Governamentais 
(SDR/SCMENG), pelo regime de emprei-
tada pelo menor preço global, de acordo 
com memorial descritivo, cronograma e or-
çamento, constantes do Anexo I, integrante 
deste Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
/ ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
22/06/2022 às 10:30 horas.

MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 848/06/2022

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada objetivando a execução de cons-
trução de novo cemitério jardim e velório 
municipal, no município de Morungaba/SP, 
conforme descrição do Termo de Convênio 
nº 101904/2022, formalizado junto à Se-
cretaria de Desenvolvimento Regional, por 
sua Subsecretaria de Convênios com Mu-
nicípios e Entidades Não Governamentais 
(SDR/SCMENG), pelo regime de emprei-
tada pelo menor preço global, de acordo 
com memorial descritivo, cronograma e or-
çamento, constantes do Anexo I, integrante 
deste Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
/ ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 
22/06/2022 às 14:00horas.
O Edital estará à disposição dos inte-
ressados para consulta, a partir do dia 
06/06/2022, na Seção de Gestão de Supri-
mentos da Prefeitura, sita à Av. José Frare, 
nº 40, Centro, Morungaba/SP, no horário 
compreendido entre as 13:00 e 17:00 ho-
ras, podendo ser adquirido pelo valor de 
R$ 15,00 (quinze reais), ou gratuitamente 
através do site www.morungaba.sp.gov.br – 
Licitações – Editais.

Morungaba, 02 de junho de 2022.
Prof. Marco Antonio de Oliveira

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 049/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 292/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DO MUNICÍPIO DE TUPÃ, PELO PERIODO DE 
12 (DOZE) MESES. Abertura: 20/06/2022, às 
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
item. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir 
das 08h30min do dia 06/06/2022 até 08h30min 
do dia 20/06/2022. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 31/05/2022. Caio Kanji Pardo 
Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 029/2022 -PROCESSO LICITATÓ-
RIO Nº 171/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER 
MERENDA ESCOLAR, CRECHES MUNICIPAIS 
E PROJETOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. Retifica a data de abertura para o dia: 
21/06/2022, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor preço por item. O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no Depto de Licitação, no 
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, 
nº 800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou 
através do telefone (0XX14) 3404-1000, de se-
gunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min 
e dás 13h00min às 17h00min, no site www.tupa.
sp.gov.br. Tupã, em 02/06/2022. Caio K. P. Aoqui, 
Pref. Municipal.

PREFEITURA 
DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE  
VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA 
Orgão Interessado: Secretaria Municipal de 
Saúde de Araraquara.  Mais informações: 
http://www.araraquara.sp.gov.br/portal-
-transparencia-saude/portal-transparencia-
-saude, www.licitacoes-e.com.br,  ou pelo 
e-mail: licitacaosaude@araraquara.sp.gov.
br. SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAÚDE – 3º Andar Paço Municipal – Rua 
São Bento, 840 – CEP 14801-901 –  
ABERTURA DE PROPOSTAS 15 de junho 
de 2022, às 09:30h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS 15 de junho de 2022, às 10:00h

Araraquara,  02 de junho de 2022
WAGNER S TEDESCO

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE 
SAUDE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 050/2022

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2022
EDITAL N.º 030/2022

REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMRPESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM 
VISTAS A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLA-
NO DIRETOR DESTE MUNICIPIO .

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, 
a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Parique-
ra-Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-
08, através do Prefeito Municipal, o Sr. WAGNER 
BENTO DA COSTA, divulga que realizará em ses-
são pública, na sua sede, no local indicado na letra 
“a” adiante, uma licitação na modalidade de Toma-
da de Preços, do tipo MENOR PREÇO NO VALOR 
GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMRPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA COM VISTAS A REVISÃO E ATUA LIZA-
ÇÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO 
(com Mão de Obra e Material), solicitado pelo 
Departamento de Obras, regida pela Lei Federal 
n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Comple-
mentar nº 123/2006, pela legislação complemen-
tar e de conformidade com os termos e condições 
do EDITAL, com as seguintes características:

a) Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARI-
QUERA-AÇU
Rua XV de novembro, 686 – Centro 
PARIQUERA-AÇU/SP 11930-000

b) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2022

c) Tipo: MENOR PREÇO NO VALOR GLOBAL

d) Processo n.º 050/2022

e) Valor Estimado: R$ 265.884,10 (duzentos e 
sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta e 
quatro reais e dez centavos)

f) Prazo de Execução:  180 (cento e oitenta) 
dias
g) Recebimento dos envelopes n.º 01 – HABILI-
TAÇÃO e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO até às 
09:00 (nove horas) do dia 22 de JUNHO de 2022

h) Abertura dos Envelopes n.º 01 – HABILITAÇÃO 
e n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇO: ocorrerá a par-
tir das 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 
22 de JUNHO de 2022

i) Os licitantes poderão retirar o edital e seus ane-
xos no endereço acima mencionado,  no horário 
das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:30 h ou 
através do site www.pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 02 de JUNHO de 2022

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0 04/2022
Processo Administrativo n° 034/2022

LICITAÇÃO EXCLUSIVA MEI/ME/EPP

O Município de Pariquera-Açu/SP, por intermédio 
da Prefeitura Municipal, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio, reunir-se-ão no dia, hora e local 
designados neste Edital, onde realizará certame 
licitatório, na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, pelo MENOR PREÇO NO VALOR 
GLOBAL, NO MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
IMPRESSÃO GRAFICA EM JORNAL, VISANDO 
A TRANSPARENCIA DOS SERVIÇOS PUBLI-
COS PRESTADOS NO ANO DE 2021 NESTE 
MUNICIPIO, subordinado às condições e exigên-
cias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das propostas por meio eletrônico: 
a partir das 14 horas do dia 03/06/2022 até as 
3h59min do dia 21/06/2022.
Abertura de Propostas iniciais: às 14h00min do 
dia 21/06/2022.
Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 
4h10min do dia 21/06/2022.
Tempo de Disputa: 10 minutos

Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF). LOCAL: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

Valor estimado desta licitação: R$ 15.296,81 
(quinze mil duzentos e noventa e seis reais e oi-
tenta e um centavos)

Fonte de Recursos: Próprio

Local de Consulta do Edital: O Edital e seus 
anexos poderão ser visualizados junto ao Portal 
eletrônico ofi cial da Prefeitura Municipal de Pa-
riquera-Açu/SP, pelo link: <http://www.parique-
raacu.sp.gov.br OU poderão ser retirados junto ao 
Departamento de Licitação - situado na Rua XV 
de Novembro, 686 - Centro - Pariquera-Açu/SP - 
Centro, portando CD-ROM ou pen drive, ou ainda, 
solicitado através do e-mail<licitacao@parique-
raacu.sp.gov.br> e ainda junto à plataforma eletrô-
nica de licitação da Bolsa de Licitações do Brasil: 
www.bll.org.br. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (13) 3856-7100, ramal 206.

Pariquera-Açu/SP, em 02 de junho de 2022.

WAGNER BENTO DA COSTA
Prefeito Municipa

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARIQUERA-AÇU

ESTADO DE SÃO PAULO

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.
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EDITAL nº L19/P0059-A 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.hisaleiloes.com.br. 
TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por JD. REGINA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 58.123.308/0001-04 e SP-02 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) – CNPJ nº 08.683.739/0001-57, venderá em 1º e 2º Público 
Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Lote de terreno sob 
nº 19 da Quadra L, no loteamento Jardim Regina, em Botucatu/SP, com área total de 250m². Consta nas Av. 
08 e 09 – 02/03/2020 que há penhora dos direitos sobre o bem gravado com alienação fiduciária, conforme 
autos nº 0010158-07.2017.5.15.0025, que tramita pela Vara do Trabalho de Botucatu/SP, Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região. Consta na Av. 10 – 19/04/2021 que há penhora dos direitos sobre o imóvel em 
questão, gravado com alienação fiduciária, conforme autos nº 0003023-47.2019.8.26.0079, que tramita pelo 
1º Ofício Cível de Botucatu/SP. Matrícula nº 41.065 – 2º Oficial de Registro de Imóveis de Botucatu/SP. 1º 
LEILÃO 14/06/2022 às 09:30- VALOR: R$ 90.211,52. 2º LEILÃO 15/06/2022 às 09:30- VALOR: R$ 
256.829,95. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; 
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas 
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. 
Consolidação da Propriedade em 18/05/2022. Os Fiduciantes - GILSON PEREIRA DE ALMEIDA CPF 
128.645.198-10 E ANA PAULA MONARO ALMEIDA CPF 218.756.148-85 – comunicado das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento 
do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11) 9 4886-0334.

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.

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 SUCATAS DE ELETROELETRONICOS| ZURICH 
MINAS BRASIL SEGUROS S.A: – CNPJ sob nº 17.197.385/0001-21. O 
leilão será realizado 14 de Junho de 2022, às 14:00. EDITAL 

COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO 
DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR. Leiloeiro Oficial Sr. 
Antônio  Hissao Sato Júnior - JUCESP nº 0690.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – ONLINE no site www.hisaleiloes.com.br. Leilão 
público – 29/06/2022 às 16h00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial TATIANA HISA SATO, 
Jucesp 817, autorizada pela comitente TJS JUBÉ, para a venda do seguinte lote, conforme 

condições estabelecidas no Edital: LOTE 01: Violão Autografado pela dupla Henrique e Juliano (VCA103N). Lance 
Inicial: R$ 500,00. 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) 9 4886-0334 e/ou através do 
edital completo disponível no site da leiloeira (www.hisaleiloes.com.br) ou pelo e-mail leticia@hisaleiloes.com.br.

EDITAL Nº E29/P0066-A 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.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, 
Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 03.817.282/0001-02 E FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – 
CNPJ 09.074.306/0001-67, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e 
suas alterações, o IMÓVEL: Um terreno na rua Nove, constituído pelo lote 29, da Quadra “E”, do Loteamento 
denominado “Páteo do Colégio” em Itatiba/SPe Itatiba-SP, com área total de 426,67m². Matrícula nº 52.863 – Oficial 
de Registro de Imóveis e Anexos de Itatiba/SP. 1º LEILÃO : 14/06/2022 ás 16:00 - VALOR: R$ 124.771,10. 2º LEILÃO 
: 15/06/2022 ás 16:00 - VALOR: R$ 492.593,04. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 
5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da 
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. 
Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 18/04/2022. Os Fiduciantes - CLEMENTE QUINTANA MARTINEZ 
CPF 061.046.188-55 E ROBERTA DE GIOVANI QUINTANA CPF 108.232.318-79 – comunicado das datas dos leilões, 
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do 
Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL Nº 1719/P0050-A 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.hisaleiloes.com.br. 
TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por COMERCIAL E 

IMOBILIÁRIA FIO DE OURO LTDA – CNPJ 04.328.189/0001-05 E FLECHE PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA – Em recuperação judicial -  CNPJ 09.074.306/0001-67, venderá em 1º e 2º 
Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Lote de terreno 
sob nº “19”, da quadra “17”, do loteamento “Residencial Portal Bordon II” em Sumaré/SP, com a área total de 
250m². Matrícula nº 118.358 – Registro de Imóveis de Sumaré/SP. 1º LEILÃO 14/06/2022 ás 16:30 - VALOR: 
R$ 98.879,85. 2º LEILÃO 15/06/2022 ás 16:30 - VALOR: R$ 312.307,77. Encargos do arrematante: pagamento 
à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das 
Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data 
da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 02/05/2022. O 
Fiduciante - DIEGO CARLOS DOS SANTOS CPF 343.738.928-90 – comunicados das datas dos leilões, também 
pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL Nº 0323/P0050-A 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.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 

817, autorizada por BRL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOPS NÃO 
PADRONIZADOS, CNPJ nº 22.003.546/0001-39, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – 
art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Lote de terreno sob nº “23”, da quadra 
“03”, do loteamento “Residencial Portal Bordon II” em Sumaré/SP, com a área total 250m². Matrícula nº 
116.133 – Registro de Imóveis de Sumaré/SP. 1º LEILÃO 14/06/2022 ás 16:15 - VALOR: R$ 101.286,05. 
2º LEILÃO 15/06/2022 ás 16:15 - VALOR: R$ 475.377,78. Encargos do arrematante: pagamento à vista 
do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das 
Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir 
da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 
10/05/2022. O Fiduciante - ALISSON STEFANO GONÇALVES CPF 377.314.968-99 – comunicado das 
datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados 
deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - 
www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

33ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: COOPERATIVA 
HABITACIONAL INTER SUL (CNPJ/MF Nº 04.377.473/0001-63), LUIS HENRIQUE DE LIMA (CPF/MF Nº 102.304.748-96) e seu cônjuge se casado for, MÁRCIA CRISTINA 
DOS SANTOS (CPF/MF Nº 029.649.768-13) e seu cônjuge se casado for, EDIZAIDE TELES DE ARAÚJO (CPF/MF Nº 730.036.895-68) e seu cônjuge se casado for, bem como os 
terceiros interessados: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM (CPF/MF Nº 46.578.498/0001-75), MARLUCE MOURA ARAUJO (CPF/MF Nº 843.296.458-15), 
DULCIMAR TONDATO (CPF/MF Nº  03.316.628-50), TATIANA APARECIDA   BERIGO (CPF/MF Nº 340.153.278-29), ANDREIA APARECIDA DA SILVA (CPF/MF Nº 
331.732.958-03) e DEBORA SARA DE SOUSA (CPF/MF Nº 296.489.598-89).
Ao MM. Juiz de Direito Dr. Sergio da Costa Leite, da 33ª Vara Cível do Foro Central Cível, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam- s e os autos da Ação de Rescisão e Restituição de Valores Pagos Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais em fase 
de Cumprimento de Sentença, ajuizada por HELITON FIGUEIREDO DOS SANTOS (CPF/MF Nº 155.014.775-72), em face de COOPERATIVA HABITACIONAL INTER SUL 
(CNPJ/MF Nº 04.377.473/0001-63), LUIS HENRIQUE DE LIMA (CPF/MF Nº 102.304.748-96), MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS (CPF/MF Nº 029.649.768-13), e 
EDIZAIDE TELES DE ARAÚJO (CPF/MF Nº 730.036.895-68),  nos autos do Processo nº 0052773-18.2020.8.26.0100, tendo como Processo Principal o nº 1074624-
67.2018.8.26.0100, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a 
Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Rua Goiás, Lote 21, Quadra 203, Gaivota – Itanhaém/SP - CEP 11740-000 - Descrição do Imóvel: O lote de terreno, sob nº 21 da quadra 203, da 
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, no município de Itanhaém, medindo 13,00ms de frente para a rua Goiás, por 50,00ms da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida 
da frente, encerrando a área de 650,00m²; confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, com os lotes 17, 18, 19 e 20, do lado esquerdo com o lote 22, e nos fundos com o lote 12

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°       138.203.021.0000.124113
   Matrícula Imobiliária n°       113.518   Registro de Imóveis de Itanhaém/SP

Ônus
   Registro     Data                     Ato       Processo/Origem                         Beneficiário / Observações
   R.01  13/05/2008                    Arresto        Proc. nº 266.01.2005.531643-2                  Prefeitura Municipal de Itanhaém 
   Av.04  17/01/2019                   Indisponibilidade             Proc. nº 1000446-58.2016.5.02.0029       Tatiana   Aparecida   Berigo
   Av.05  02/04/2019                   Indisponibilidade             Proc. nº 0000429-78.2010.5.15.0064   Andreia Aparecida Da Silva 
   Av.06  27/05/2019                   Indisponibilidade        Proc. nº 0007306-50.2018.8.26.0564   Debora Sara De Sousa
   Av.07  04/06/2019                   Indisponibilidade        Proc. nº 0054300-91.2008.5.15.0064   Dulcimar Tondato
   Av.08  08/06/2021                   Indisponibilidade             Proc. nº 0052773-18.2020.8.26.0100          Heliton Figueiredo Dos Santos
   Av.09  10/08/2021                   Penhora Exequenda        Proc. nº 0052773-18.2020.8.26.0100          Heliton Figueiredo Dos Santos
Valor de Avaliação do imóvel:  R$ 170.041,67 (Ago/2021 – Homologação às fls. 365/366). 
Valor de avaliação atualizado: R$ 186.388,81 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 11.988,38 (Mai/2022) – R$ 10.544,82 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e 448,16 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa que foram parcelados (2022). 
Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 177.407,96 (Abr/2022). 
02 - A 1ª praça terá início em 27 de junho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 30 de junho de 2022, às 14 horas e 30 minutos. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de junho de 2022, às 14 horas e 30 
minutos, e se encerrará em 21 de julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou 
superiores a 50% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente 
eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora ( ), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção www.alfaleiloes.com
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, 
decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições.  
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de www.alfaleiloes.com
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência 
na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a 
desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, 
e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, 
CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do 
Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar 
fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do 
leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do 
arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o 
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular 
(Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e 
aprovação deste MM Juízo.
15 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-
300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico contato@alfaleiloes.com
da Alfa Leilões, no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
16 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de 
julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. SERGIO DA COSTA LEITE
JUIZ DE DIREITO

04ª VARA CÍVEL - FORO DE JAÚ 
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação dos executados: INTERCOM PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA (CNPJ/MF Nº 65.840.266/0001-98) representada por seu sócio e coexecutado IVO DA SILVA FERRAZ (CPF/MF Nº 338.002.609-30) e seu cônjuge se 
casado for, bem como os credores ANA ENILDE PEREIRA RUBIO (CPF/MF Nº 161.958.518-92), CLEONICE GONÇALVES DA ROCHA GODOY (CPF/MF Nº 295.582.698-75), 
PEDRO CELESTINO PINHEIRO (CPF/MF Nº 708.398.598-72) e DOMINGOS SAMUEL AMADO (CPF/MF Nº 283.290.258-88).
O MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, da 4ª Vara Cível – Foro de Jaú, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam- s e os autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, ajuizada por ESPÓLIO DE MILTON 
CURY, representado por sua inventariante MARIA DE LOURDES DE PAULA LEITE CURY (CPF/MF Nº 204.148.678-31) em face de INTERCOM PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA (CNPJ/MF Nº 65.840.266/0001-98) e IVO DA SILVA FERRAZ (CPF/MF Nº 338.002.609-30) nos autos do Processo nº 1002291-35.2014.8.26.0302, e foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os 
artigos 879, II, 886 e 887 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 – IMÓVEL: Localização do Imóvel: Rua Professor Antônio Guedes de Azevedo, 1-61, Lote 16 Quadra F, Vila Pacífico, Bauru/SP – CEP: 17050-430. Descrição do Imóvel: Lote de terreno 
identificado como n.º 16 da quadra 'F', do Loteamento denominado Vila Pacífico I, nesta Cidade, Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Bauru, Estado de São Paulo, cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Bauru, no setor 05, quadra 197 e lote 29, medindo 11,00 metros de frente e de fundos, por 39,00 metros de cada lado da frente aos fundos, confrontando pela frente com a Rua Professor 
Antônio Guedes de Azevedo, quarteirão 01, lado ímpar, distante 22,00 metros do alinhamento da Rua Nilo Peçanha, pelo lado direito de quem da via pública olha para o terreno, com o lote 17 e pelo lado 
esquerdo com o lote 15, e pelos fundos com o lote 10, encerrando uma área geométrica de 429,00 m².

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°       50197029
   Matrícula Imobiliária n°       26.539              1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru – SP

Ônus
   Registro  Data              Ato      Processo/Origem                    Beneficiário / Observações 
   Av. 08  08/05/2014            Distribuição de Ação      Proc. nº 1002291-35.2014.8.26.0302              Espólio de Milton Cury
   Av. 09  03/07/2014            Penhora        Proc. nº 0710120100423174                       Pedro Celestino Pinheiro
   Av. 10  22/09/2015            Penhora Exequenda      Proc. nº 1002291-35.2014.8.26.0302              Espólio de Milton Cury
   Av. 11  20/09/2016            Distribuição de Ação      Proc. nº 4001787-12.2013.8.26.0302              Ana Enilde Pereira Rubio 
   Av. 13  25/09/2020            Penhora       Proc. nº 4001787-12.2013.8.26.0302              Ana Enilde Pereira Rubio 
   Av. 15  03/12/2020            Indisponibilidade      Proc. nº 0001307-21.2013.5.15.0024              Domingos Samuel Amado
OBS 01: Sobre o imóvel existe área construída de 358,42 m² (Fls. 155/201).
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 630.000,00 (Dez/2016 – Avaliação às fls. 155/201).
Valor de avaliação atualizado: R$ 835.951,75 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 28.295,62 (Mai/2022) - R$ 26.497,70 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 1.797,92 referente aos Débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são 
sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
Débito Exequendo: R$ 698.381,70 (Ago/2020 – Fls. 351).
02 - A 1ª praça terá início em 20 de junho de 2022, às 17 horas, e se encerrará no dia 23 de junho de 2022, às 17 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 23 de junho de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 13 de julho de 2022, às 17 
horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 50% do valor da avaliação. Caso não haja propostas para pagamento à 
vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora ( ), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o www.alfaleiloes.com
restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juiz da causa, que decidirá 
pela de maior valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 843, e artigo 895, §§ 1º ao 8º, todos do 
CPC). 
03 - O leilão será realizado pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis ( ), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo www.alfaleiloes.com
sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ).http://www.alfaleiloes.com 
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na 
aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se 
sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no , respectivamente, no prazo de até 24 https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp
horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do 
bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar 
do encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oficial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do 
CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
9 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas 
(artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 
29 da Resolução nº 236/2016, CNJ).
10 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
11 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
12 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado 
de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito 
ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º, CPC).
13 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já fica o mesmo Leiloeiro autorizado a prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento 
CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo propostas de compras à vista, ou parceladas do correspondente ativo, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM 
Juízo. 
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - 
São Paulo – SP, endereço eletrônico , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, contato@alfaleiloes.com
no seguinte endereço: .www.alfaleiloes.com
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será 
o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi. 

DR. GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
JUIZ DE DIREITO

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Físico nº: 0030379-77.2010.8.26.0161. Classe: Assunto: Monitória - Duplicata.
Requerente: Durferrit do Brasil Química Ltda. Requerido: Açotrate Comércio e Beneficiamento de Metais Ltda Epp
e outros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030379-77.2010.8.26.0161. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Diadema, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Balbina Rodrigues das Virgens de Macedo (CPF. 860.419.408-87), que nos autos
da ação Monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Durferrit do Brasil Química Ltda, procedeu-
se a penhora sobre o veículo de Placa JQB 7708, Marca/Modelo I/MMC AIRTRECK, Ano/Modelo2003/2003. Estando
a executada em local ignorado, foi deferida a intimação da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, ofereça impugnação, na ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Diadema, aos
01 de junho 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.

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. 

Companhia Paulista de Desenvolvimento
CNPJ: 67.646.422/0001-00
Conselho de Administração

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária, no dia 13/06/2022 as 
14 horas na sede social, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1234, 13º andar - conjunto 131 a qual de-
liberará sobre a seguinte ordem do dia: 1) Exame do Relatório da Diretoria e das demonstrações Finan-
ceiras da CPD de 31/12/2021. 2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Adminis-
tração. 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 01/06/2022. Presidente do Conselho.

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

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
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e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP

Data do leilão: 23/06/2022 - 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. HELIO JOSE ABDOU, Leiloeiro Oficial matrícula JUCESP 603, 
estabelecido a Avenida Calim Eid, nº 2842, Sala 08, Vila Ré, São 
Paulo/SP, telefone 11-97334-6595, faz saber que devidamente au-
torizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da 
lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e 
regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, 
no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para 
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de Carta de Crédito, será feita me-
diante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, 
como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o 
saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, 
sob pena de perda do sinal dado.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipo-
tecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 
1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a 
atualização até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da EMGEA, 
seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comu-
nhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 
1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas à comissão de leiloeiro, registro, imposto 
e taxas, inclusive condomínio, e despesas com execução extra-
judicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas 
providências de desocupação do mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, infor-
mações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso 
não sejam localizados.
SED: 30495/2016 - Contrato: 803515850212-0 - CREDOR: EM-
GEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - AGENTE FIDUCIÁ-
RIO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI– CHP
DEVEDOR(ES): LUIZ DONIZETTI JONAS, BRASILEIRO, MOTO-
RISTA, RG: 9.793.770-SSP/SP, CPF: 830.760.188-68 CASADO 
PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊN-
CIA DA LEI 6.515/77, COM EDEVANIA TEIXEIRA DE ALMEIDA 
JONAS, BRASILEIRA, DO LAR, RG: 26.193.958-0 SSP/SP, CPF: 
159.576.128-47. Imóvel sito à: RUA 15 DE JULHO Nº 331, PARTE 
DO LOTE Nº 17, DA QUADRA Nº 09, DO LOTEAMENTO DENO-
MINADO JARDIM DAS CEREJEIRAS, SÃO JOSE DOS CAM-
POS/SP - CEP: 12225-530. Um prédio residencial com 59,50m2 
de área construída e seu respectivo terreno com as seguintes 
medidas e confrontações: 5,00ms na frente, confrontando com a 
Rua de sua situação, 5,00ms nos fundos, confrontando com parte 
do lote nº 06; 25,00ms no lado direito de quem do imóvel olha a 
Rua de sua situação, confrontando com o lote nº 18 e 25,00ms 
no lado esquerdo, confrontando com o remanescente do lote nº 
17, encerrando a área de 125,00m2. COM TODAS AS SUAS INS-
TALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E 
GARAGEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 200.000,00

São Paulo, 03 de Junho de 2022
HELIO JOSE ABDOU - - JUCESP 603.

Leiloeiro Público Oficial
03/06, 14/06 e 23/06/2022

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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