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Mais de 40% da 
água se perde antes 
do seu destino BRASIL/A10

DESPERDÍCIO

Preços podem variar 
até 130% na capital 

paulista ESTADO/A4

PRATO FEITO

São José amplia 
3ª dose para 

adolescentes ESTADO/A4

COVID-19

Em parceria com a Zukerman Leilões, o 
Bradesco realiza um leilão de imóveis 
com ofertas especiais disponíveis para 
propostas. São 11 oportunidades residen-
ciais, comerciais e terrenos em diversas 
regiões do Brasil.              LEILÕES&NEGÓCIOS/B1

Bradesco realiza 
leilão de imóveis

O novo Audi Q3 com motorização 
2.0 TFSI já está à venda no Brasil. 
Todas as versões do Q3 são movi-
das pelo motor EA888 2.0 TSFI a 
gasolina de quatro cilindros com 
injeção direta.         AUTOMOTOR/B9

Novo Audi Q3 já está 
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Como ser mais 
sustentável?

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

 A  Especialistas ouvidos pela Gazeta dão dicas para você 
trazer a sustentabilidade para o dia a dia. ESTADO/A3

PSDB tem disputa dura 
para lançar nome ao 
Senado DE OLHO NO PODER/A2
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Governo quer usar soja para 
abastecer caminhões e isso vai 
impactar seu bolso REPÓRTER DA TERRA/A12

NILSON REGALADO
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União Brasil parece 
não saber o que fazer 
com Moro  EM DESTAQUE/A2

PEDRO NASTRI

DIVULGAÇÃO

disponível no País
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“Um jornal independente é um jornal que tem 
a missão de levar à tona as informações que lhe 
são conferidas,  não se vendendo aos interesses 
partidários e políticos,  sempre focado em um 
único objetivo: informar corretamente os seus 
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GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Moro rejeitado. O União Brasil parece não saber o 
que fazer com Sergio Moro. O ex-juiz, que trocou o 
Podemos pela sigla nos últimos momentos, acabou 
perdendo a chance de disputar a presidência e agora 
também é rifado pelo partido na disputa pelo Senado 
Federal em São Paulo. O nome escolhido pela cúpula 
da legenda é Milton Leite, tradicional político da cidade 
de São Paulo e sempre eleito vereador com votação ex-
pressiva. A escolha foi feita de forma a manter o acordo 
do União Brasil em apoio ao governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB). Ninguém da composição queria o ex-juiz 
como candidato a senador porque a rejeição dele 
poderia colar.

O jogo de Janaina Paschoal. Apesar de ter desviado 
da ideia de ser candidata a vice de Jair Bolsonaro (PL) 
em 2018, a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), 
disse que estaria disposta a se candidatar ao cargo nas 
eleições de 2022, caso houvesse um convite do atual 
presidente da República. No passado, Janaina resistiu à 
ideia por não querer se mudar de São Paulo para a capi-
tal do País. Em entrevista, a deputada estadual comen-
tou: “Se eu conseguisse sentar com ele, entender o que 
ele planeja para seu próximo mandato, estaria tenden-
te a aceitar. Até porque acho que agrego muito voto 
para ele. Sou muito mais moderada. Sou muito mais 
ponderada, defensora de todas as garantias, de todas as 
liberdades”. A parlamentar da Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) também argumentou que, se fosse 
candidata a vice-presidente, “quebraria um pouco esse 
medo que as pessoas têm de qualquer quebra institu-
cional” com o atual presidente no poder, e disse que 
“daria uma garantia em termos de respeito à Constitui-
ção Federal”.

Bienal do Lixo. A primeira edição da Bienal do Lixo 
de São Paulo, um projeto cultural que aconteceu no 
Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulis-
ta, reuniu obras de arte feitas a partir de material de 
descarte, intervenções artísticas, oficinas, mostra de 
cinema, palestras e painéis sobre o tema. O evento, 
que contou com exposição de arte com materiais que 
foram descartados, propõe uma reflexão sobre desper-
dício de lixo, o impacto ao planeta, bem como sobre 
a nossa responsabilidade perante o destino do lixo. 
Segundo dados de 2018/19 do Fundo Mundial para a 
Natureza, WWF (World Wide Fund for Nature), o Brasil 
produz cerca de 55 trilhões de quilos de lixo por ano, 
em média 1,15 quilos de lixo produzido diariamente por 
cada brasileiro, sendo que deste total apenas 1,28% é 
reciclado.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Há uma ala minoritária do PSDB paulista que teme que um possível acordo 
comandado pelo governador Rodrigo Garcia para a sigla apoiar um pré-
-candidato do MDB ao Senado em São Paulo pode diminuir a influência 

do partido nacionalmente. Por isso, existe a expectativa de que José Aníbal apre-
sente seu nome como pré-candidato nesta segunda (6). Nome histórico do PSDB 
e suplente do senador José Serra, Aníbal já tratou de anunciar suas credenciais pe-
las redes sociais, relembrando ter assumido o cargo para tratamento de saúde de 
Serra. Por outro lado, o presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, 
Fernando Alfredo,  é a favor de que Garcia tenha autonomia para fazer as costuras 
políticas necessárias e garante que esse é o desejo da grande maioria. “O PSDB vai 
estar unido em torno do projeto do governador”, afirmou à coluna.

NOME AO SENADO
PSDB vive disputa dura

Reconheça o erro e 
renuncie a esse dinheiro
Fernando Holiday, após a Justiça deter-
minar explicação da Prefeitura de SP 
por cachê de Ludmilla  na Virada Cul-
tural; a artista teria apoiado Lula em 

show custeado com dinheiro público.

Artistas na mira. Um dos 
líderes do MBL e pré-candidato a de-
putado federal, o vereador paulistano 
Rubinho Nunes (União Brasil) elabo-
rou um projeto de lei que propõe a 
suspensão do pagamento do cachê 
a artistas que fizerem manifestações 
eleitorais durante apresentações 
custeadas com verbas públicas mu-
nicipais. Rubinho lançou a proposta 
em um momento de polêmica pela 
cantora Ludmilla ter feito um “L” com 
a mão em seu show na Virada Cultu-
ral, e de apresentações de sertanejos 
pagos por prefeituras de pequenas 
em cidades do interior do País.

Zona leste. A CPI da Poluição 
Petroquímica da Câmara Municipal 
de São Paulo ouviu nesta semana o 
médico patologista Paulo Saldiva, que 
confirmou que a atividade petro-
química no limite entre a Capital e 
Mauá realmente provoca impactos 
negativos para o ar em bairros da 
zona leste da Capital, principalmente 
São Mateus e Parque São Rafael. A CPI 
é presidida pelo vereador Alessandro 
Guedes, (PT) e vai continuar as inves-
tigações pelos próximos meses.

Dark kitchens. A Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara Municipal de SP deu parecer 
favorável ao projeto que pretende 
regular o funcionamento das dark 
kitchens. A alternativa se popularizou 
na Capital durante a pandemia, po-
rém se tornou alvo de queixas de vi-
zinhos principalmente pelo barulho 
e odores fortes vindo desses locais. A 
proposta enviada pela gestão munici-
pal prevê, por exemplo, a proibição de 
operação durante a madrugada.

RICHARD LOURENÇO/CÂMARA DE SP DIVULGAÇÃO/ALESP

Agricultura. O deputado 
estadual Edmir Chedid (União Brasil) 
quer que o governo paulista amplie 
os investimentos para a compra de 
equipamentos agrícolas aos mu-
nicípios do Circuito das Águas e da 
Região Bragantina. De acordo com o 
parlamentar, o apoio do governo es-
tadual “tem sido fundamental”, mas 
pode melhorar. “O governo compra 
e depois repassa às prefeituras itens 
que são fundamentais aos pequenos 
e médios agricultores, como cami-
nhões basculantes, tratores e retroes-
cavadeiras. Essa atividade precisa 
aumentar no Estado”, defendeu.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Dia de sol com 
algumas nuvens 
e névoa ao 
amanhecer.

Sol e aumento de 
nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva 
à tarde e à noite.

14º 22° 13º 24° 15º 25°

Dia de sol, com 
nevoeiro ao 
amanhecer. 
Nuvens à tarde.
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Moro rejeitado. O União Brasil parece não saber o 
que fazer com Sergio Moro. O ex-juiz, que trocou o 
Podemos pela sigla nos últimos momentos, acabou 
perdendo a chance de disputar a presidência e agora 
também é rifado pelo partido na disputa pelo Senado 
Federal em São Paulo. O nome escolhido pela cúpula 
da legenda é Milton Leite, tradicional político da cidade 
de São Paulo e sempre eleito vereador com votação ex-
pressiva. A escolha foi feita de forma a manter o acordo 
do União Brasil em apoio ao governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB). Ninguém da composição queria o ex-juiz 
como candidato a senador porque a rejeição dele 
poderia colar.

O jogo de Janaina Paschoal. Apesar de ter desviado 
da ideia de ser candidata a vice de Jair Bolsonaro (PL) 
em 2018, a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB), 
disse que estaria disposta a se candidatar ao cargo nas 
eleições de 2022, caso houvesse um convite do atual 
presidente da República. No passado, Janaina resistiu à 
ideia por não querer se mudar de São Paulo para a capi-
tal do País. Em entrevista, a deputada estadual comen-
tou: “Se eu conseguisse sentar com ele, entender o que 
ele planeja para seu próximo mandato, estaria tenden-
te a aceitar. Até porque acho que agrego muito voto 
para ele. Sou muito mais moderada. Sou muito mais 
ponderada, defensora de todas as garantias, de todas as 
liberdades”. A parlamentar da Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) também argumentou que, se fosse 
candidata a vice-presidente, “quebraria um pouco esse 
medo que as pessoas têm de qualquer quebra institu-
cional” com o atual presidente no poder, e disse que 
“daria uma garantia em termos de respeito à Constitui-
ção Federal”.

Bienal do Lixo. A primeira edição da Bienal do Lixo 
de São Paulo, um projeto cultural que aconteceu no 
Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulis-
ta, reuniu obras de arte feitas a partir de material de 
descarte, intervenções artísticas, oficinas, mostra de 
cinema, palestras e painéis sobre o tema. O evento, 
que contou com exposição de arte com materiais que 
foram descartados, propõe uma reflexão sobre desper-
dício de lixo, o impacto ao planeta, bem como sobre 
a nossa responsabilidade perante o destino do lixo. 
Segundo dados de 2018/19 do Fundo Mundial para a 
Natureza, WWF (World Wide Fund for Nature), o Brasil 
produz cerca de 55 trilhões de quilos de lixo por ano, 
em média 1,15 quilos de lixo produzido diariamente por 
cada brasileiro, sendo que deste total apenas 1,28% é 
reciclado.

EM 
DESTAQUE

Por Pedro Nastri 

Há uma ala minoritária do PSDB paulista que teme que um possível acordo 
comandado pelo governador Rodrigo Garcia para a sigla apoiar um pré-
-candidato do MDB ao Senado em São Paulo pode diminuir a influência 

do partido nacionalmente. Por isso, existe a expectativa de que José Aníbal apre-
sente seu nome como pré-candidato nesta segunda (6). Nome histórico do PSDB 
e suplente do senador José Serra, Aníbal já tratou de anunciar suas credenciais pe-
las redes sociais, relembrando ter assumido o cargo para tratamento de saúde de 
Serra. Por outro lado, o presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, 
Fernando Alfredo,  é a favor de que Garcia tenha autonomia para fazer as costuras 
políticas necessárias e garante que esse é o desejo da grande maioria. “O PSDB vai 
estar unido em torno do projeto do governador”, afirmou à coluna.

NOME AO SENADO
PSDB vive disputa dura

Reconheça o erro e 
renuncie a esse dinheiro
Fernando Holiday, após a Justiça deter-
minar explicação da Prefeitura de SP 
por cachê de Ludmilla  na Virada Cul-
tural; a artista teria apoiado Lula em 

show custeado com dinheiro público.

Artistas na mira. Um dos 
líderes do MBL e pré-candidato a de-
putado federal, o vereador paulistano 
Rubinho Nunes (União Brasil) elabo-
rou um projeto de lei que propõe a 
suspensão do pagamento do cachê 
a artistas que fizerem manifestações 
eleitorais durante apresentações 
custeadas com verbas públicas mu-
nicipais. Rubinho lançou a proposta 
em um momento de polêmica pela 
cantora Ludmilla ter feito um “L” com 
a mão em seu show na Virada Cultu-
ral, e de apresentações de sertanejos 
pagos por prefeituras de pequenas 
em cidades do interior do País.

Zona leste. A CPI da Poluição 
Petroquímica da Câmara Municipal 
de São Paulo ouviu nesta semana o 
médico patologista Paulo Saldiva, que 
confirmou que a atividade petro-
química no limite entre a Capital e 
Mauá realmente provoca impactos 
negativos para o ar em bairros da 
zona leste da Capital, principalmente 
São Mateus e Parque São Rafael. A CPI 
é presidida pelo vereador Alessandro 
Guedes, (PT) e vai continuar as inves-
tigações pelos próximos meses.

Dark kitchens. A Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara Municipal de SP deu parecer 
favorável ao projeto que pretende 
regular o funcionamento das dark 
kitchens. A alternativa se popularizou 
na Capital durante a pandemia, po-
rém se tornou alvo de queixas de vi-
zinhos principalmente pelo barulho 
e odores fortes vindo desses locais. A 
proposta enviada pela gestão munici-
pal prevê, por exemplo, a proibição de 
operação durante a madrugada.

RICHARD LOURENÇO/CÂMARA DE SP DIVULGAÇÃO/ALESP

Agricultura. O deputado 
estadual Edmir Chedid (União Brasil) 
quer que o governo paulista amplie 
os investimentos para a compra de 
equipamentos agrícolas aos mu-
nicípios do Circuito das Águas e da 
Região Bragantina. De acordo com o 
parlamentar, o apoio do governo es-
tadual “tem sido fundamental”, mas 
pode melhorar. “O governo compra 
e depois repassa às prefeituras itens 
que são fundamentais aos pequenos 
e médios agricultores, como cami-
nhões basculantes, tratores e retroes-
cavadeiras. Essa atividade precisa 
aumentar no Estado”, defendeu.

De olho no Poder
Por Bruno Ho� mann
bruno@gazetasp.com.br 
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 A Neste domingo, 5 de ju-
nho, é celebrado o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente. A 
data foi criada pela Assem-
bleia Geral das Nações Uni-
das durante a Conferência 
de Estocolmo, na Suécia, em 
1972. Na época, a preserva-
ção do meio ambiente já era 
um tema preocupante. Hoje, 
porém, o assunto ganhou 
urgência. 

“Primeiramente, é pre-
ciso que as pessoas enten-
dam e compreendam o pa-
norama atual de produção 
e consumo do planeta e o 
cenário de ‘insustentabili-
dade’ que vivemos. Atender 
à demanda da produção e do 
consumo exige retirar mais 
matérias primas da nature-
za, fabricar, transportar, fa-
zer grande uso de energia 
elétrica e de água etc. Tudo 
isso aumenta o consumo de 
recursos, a emissão de gases 
poluentes, a geração de resí-
duos e, por consequência, a 
degradação de ecossistemas. 
Assim, o consumo excessi-
vo intensifica a demanda 
por novos produtos e, con-
sequentemente, a pressão 
sobre o ambiente”, ressal-
ta o engenheiro ambiental 
Bruno Yamanaka, especia-
lista de conteúdo do Insti-
tuto Akatu. 

O QUE É POSSÍVEL FAZER?
Ao contrário do que muitas 
pessoas pensam, a responsa-
bilidade pelo meio ambien-
te não deve recair somente 
sobre empresas e governos. 
As atitudes individuais tam-
bém são importantes. 

“Se 10 milhões de bra-
sileiros escovarem os den-
tes três vezes ao dia com 
a torneira fechada durante 
um mês, usando apenas um 
copo d’água para enxague, 
seria possível economizar 
o equivalente a uma hora 
do volume de água que cai 
pelas Cataratas do Iguaçu. 
A construção de um futu-
ro mais sustentável exige 
mudanças no nosso jeito de 
produzir, consumir e viver”, 
alerta Bruno. 

O professor e coorde-
nador do Centro ESPM de 
Desenvolvimento Susten-
tável, Marcus Nakagwa, 
autor do livro “101 Dias 
com Ações Mais Sustentá-
veis para Mudar o Mun-
do”, também é enfático ao 
afirmar que as ações in-
dividuais também podem 
contribuir para um mundo 
mais sustentável. 

“Cada um pode contri-
buir com ações e decisões 
no seu dia a dia que podem 
impactar mais ou menos o 
meio ambiente. É possível 
diminuir o seu impacto am-
biental com atitudes mais 
responsáveis, escolhendo 
alimentos com menos agro-

É possível ser mais sustentável?
DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. Especialistas dão dicas de como trazer a sustentabilidade para o dia a dia

Bruno Yamanaka, engenheiro ambiental do Instituto Akatu

DIVULGAÇÃO/AKATU

A responsabilidade sobre o meio ambiente não deve recair somente sobre empresas e governos

PEXELS /AKIL MAZUMDER /CREATIVECOMMONS

Marcus Nakagwa, professor e coordenador na ESPM 

DIVULGAÇÃO/ESPM

A construção 
de um futuro 
mais sustentável 
exige mudanças 
no nosso jeito 
de produzir, 
consumir e viver

Bruno Yamanaka, 
engenheiro ambiental do 
Instituto Akatu>

Atitude
Cada um pode 
contribuir com 
ações e decisões no 
seu dia a dia que 
podem impactar 
mais ou menos o 
meio ambiente

Marcus Nakagwa, 
professor e coordenador 
na ESPM  

Ações

1. Não escovar os den-
tes de torneira aberta. 

2. Reduza o tempo de 
banho.

3. Ao lavar a louça, 
não deixe a tornei-
ra aberta o tempo 
todo, nem use água 
corrente para retirar 
os restos de comida 
dos pratos, panelas e 
talheres antes de en-
saboá-los.  O melhor 
é remover os restos de 
comida com a ajuda 
dos talheres e guarda-
napos e depois lavar a 
louça diretamente. 

4. junte o máximo de 
roupa possível antes 
de usar a máquina de 
lavar. 

5. Substitua as lâm-
padas fluorescentes 
por LED, pois estas 
têm maior vida útil e 
são mais eficientes 
energeticamente. 

6. Não deixe a TV 
ligada à toa e tire 
o computador da 
tomada quando 
não estiver em uso. 
O mesmo vale para 
todos os eletrônicos 
e eletrodomésticos, 
uma vez que o modo 
standby consome 
grandes quantidades 
de energia sem que as 
pessoas percebam.

7. Ao comprar um 
eletrodoméstico, pro-
cure o selo Procel ou 
etiqueta do Inmetro, 
que indicam os mais 
eficientes energetica-
mente. 

8. Opte por bens 
duráveis ao invés dos 
descartáveis;

9.Implemente os 5Rs 
no cotidiano (repen-
sar, recusar, reduzir, 
reutilizar e reciclar);

10.Dê o destino cor-
reto para os resíduos 
(por exemplo, separar 
para a reciclagem);

11. Reduza as embala-
gens no dia a dia.

(Fonte: Akatu)

Mudança de 
hábitos

Dicas para 
um dia a 
dia mais 
sustentável

tóxicos, comprando produ-
tos que são fabricados mais 
perto de onde você mora, 
prestando atenção no tem-
po que fica embaixo do chu-
veiro, por exemplo.”

O professor também cha-
ma a atenção para a necessi-
dade de que o consumidor 
passe a consumidor cada vez 
mais produtos sustentáveis. 
Para ele, esta é uma forma de 

fazer com que mais empre-
sas adotem práticas susten-
táveis em suas produções. “É 
preciso que o consumidor 
passe a consumir produtos 
mais sustentáveis, incenti-

vando assim que mais em-
presas adotem este caminho 
e, consequentemente, bara-
teando o produto, gerando 
assim um círculo virtuoso”, 
diz. (Gladys Magalhães)
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 A O Instituto Sócrates Gua-
naes (ISG) foi o escolhido para 
assumir mais uma gestão do 
Hospital Regional “Jorge Ros-
smann”, de Itanhaém, no lito-
ral paulista. A informação é da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) que explica que a escolha 
foi feita por meio de chama-
mento público. 

O contrato entre o ISG e a 
Secretaria de Estado da Saú-
de, que venceu em abril deste 
ano, será válido por mais cin-
co anos e está em vigor desde 
quarta-feira, 1º de junho. 

A Secretaria de Estado es-
clarece que para a escolha da 
Organização Social de Saúde 
(OSS) vencedora são analisa-
dos minuciosamente todos 
os critérios exigidos no edital. 

Diz ainda que o valor do 
contrato firmado com o Ins-
tituto Sócrates Guanaes (ISG) 
para custear o Hospital Regio-
nal de Itanhaém é de R$ 62 
milhões. O valor é destinado 
para auxiliar a unidade em 
infraestrutura e na realização 
de atendimentos em diversas 
especialidades para garantir 
toda a assistência à população. 

O hospital realiza, atual-
mente, uma média mensal 
de 6,2 mil atendimentos, in-
cluindo exames, consultas e 

Hospital Regional de Itanhaém continuará sob a gestão do Instituto Sócrates Guanaes (ISG)
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Instituto mantém a gestão do 
Hospital Regional de Itanhaém

SAÚDE. Contrato acaba de ser renovado pela Secretaria de Estado da Saúde; valor é de R$ 62 milhões para custear o hospital

cirurgias.
Para a secretária munici-

pal de Saúde, Guacira Barbi, 
a expectativa é otimista com 
relação ao novo plano opera-
tivo acertado nesta nova con-
cessão. 

“Uma série de reivindica-
ções solicitadas pela adminis-
tração municipal, como tam-
bém pela população serão 
atendidas, como a implanta-
ção de novas estruturas para 
atendimento e a contratação 
de mais profissionais de áreas 
específicas”.

E completa “outra impor-
tante reivindicação acolhida 
será a instalação de um Pron-
to Socorro Referenciado em 
anexo às instalações do hos-
pital. Além disso, o novo con-
trato prevê a contratação de 
profissionais como emergen-
cistas, cirurgiões vasculares e 
neurologista, o que irá gerar 
um grande impacto positivo 
na qualidade dos serviços de 
saúde oferecidos à população”.

O presidente da Câmara 
de Itanhaém, Sílvio Oliveira 
(Solidariedade), o Silvinho In-
vestigador, também lembra 
que, após a visita dos verea-
dores no Departamento Re-
gional de Saúde (DRS IV), no 
dia 29 de março, para solicitar 

Uma das propostas apre-
sentadas é a implantação do 
Pronto Socorro Referenciado 
pelo Samu, com a presença de 
médicos emergencistas em ci-
rurgia vascular e neurológica. 

E solicitaram, ainda, a ins-
talação de um Centro de He-
modiálise no espaço ocioso 
do prédio principal do hospi-
tal ou no anexo, onde funcio-
na o almoxarifado. Além de 
ampliar a realização de cirur-
gias mais complexas como as 
ortopédicas e oncológicas e a 
instalação de um equipamen-
to de ressonância magnética.

Outro pedido foi o de am-
pliar o número de leitos da 
unidade, com a instalação 
de mais 10 leitos na UTI ge-
ral adulto, 10 leitos na UTI in-
fantil e mais 40 para cuidados 
prolongados.

A Secretaria de Estado 
da Saúde informa que, hoje, 
o Hospital Regional de Ita-
nhaém possui 181 leitos para 
atendimento à população, 
sendo 49 de clínica cirúrgi-
ca, 25 de clínica médica, 20 de 
UTI adulto, 17 de UTI Neona-
tal, 46 para obstetrícia, 11 lei-
tos para pequenas cirurgias, 
8 leitos para pediatria e 5 lei-
tos para enfermaria Covid-19.  
(Nayara Martins)

as melhorias no hospital, o 
DRS IV informou que o Pron-
to Atendimento Referenciado 
pelo Samu estará na proposta 
da nova licitação. 

“Nossa intenção é enca-
minhar um documento tan-
to ao Instituto Sócrates Gua-
naes como ao Departamento 
Regional de Saúde, para saber 
quais são as cláusulas e os no-

vos atendimentos do ISG. In-
clusive, em relação ao aumen-
to no número de leitos, já que 
o objetivo é desafogar essa fila, 
principalmente nas cirurgias 
eletivas que foram paralisadas 
em decorrência da Covid-19”, 
ressalta.       

PEDIDOS
Alguns vereadores de Ita-

nhaém e a secretária muni-
cipal de Saúde, Guacira Bar-
bi, estiveram reunidos com 
a diretora regional Paula Co-
vas, no Departamento Regio-
nal de Saúde (DRS IV), em San-
tos, no dia 29 de março, para 
apresentar pedidos de melho-
rias no atendimento realiza-
do no Hospital Regional de 
Itanhaém “Jorge Rossmann”.

 A  Pesquisa feita pela associa-
ção de consumidores Proteste 
mostrou que o valor mínimo 
da refeição composta por ar-
roz, feijão, uma opção de pro-
teína e salada, o chamado pra-
to feito, PF ou executivo, na 
capital paulista foi de R$ 13,90, 
na região central, enquanto o 
valor máximo foi de R$ 32,00, 
no bairro de Santa Cecília. Na 
comparação de melhores pre-
ços, a diferença encontrada en-
tre o mais barato e o mais caro 
foi de R$ 18,10, ou seja, 130% de 
variação.  

O objetivo do estudo foi 
comparar preços mínimos, 
máximos e médios nas prin-

Preços do prato feito podem 
variar até 130% na Capital 

Quando avaliados os preços médios da capital paulista, a região com a maior média é a sul (R$ 21,08)
THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

cipais regiões de São Paulo do 
prato, para ajudar o consumi-
dor a decidir qual o estabele-
cimento mais próximo de sua 
região de trabalho, estudo ou 
residência para realizar uma 
refeição mais barata.

Segundo a pesquisa feita 
em restaurantes, a diferença 
dos preços mínimo e máxi-
mo, proporcionalmente, com 
o valor do prato mais caro, se-
ria possível fazer até duas re-
feições do prato mais barato 
e ainda sobraria uma quantia.

De acordo com a Proteste, 
todos os preços foram coleta-
dos entre os dias 1º e 7 de abril 
de 2022. No total, foram levan-

Valor foi R$ 13,90, na região central, e R$ 32 no bairro Santa Cecília; 
objetivo do estudo foi comparar os preços em todas as regiões de SP

tados preços de 100 estabele-
cimentos, entre as zonas sul, 
norte, oeste, leste e centro da 
cidade de São Paulo. Ao todo, 
foram coletados 100 preços.

“Se essa diferença for mul-
tiplicada para os dias úteis do 
mês (22 dias em média para o 
ano de 2022), nos quais nor-
malmente as pessoas fazem 
refeições fora de casa, em 
um mês a diferença chega a  
R$ 398,20. Nesta lógica, em 
um ano, a economia é de até  
R$ 4.380,20, considerando 11 
meses, visto que o trabalhador 
tem um mês de férias no ano”, 
analisou a Proteste.

A Proteste comparou ainda 

os valores dentro do mesmo 
estabelecimento. Em um dos 
locais o prato mais caro custou 
R$ 23,90, enquanto que o mais 
barato foi R$13,90, ao trocar a 

proteína da mais cara, a car-
ne, para a mais barata, frango. 
“Isso resulta em uma diferença 
de R$ 10, que em um mês gera-
ria uma economia de R$ 220, e 

simulando para um ano, a di-
ferença é de R$ 2.420”, avaliou 
a entidade.

Leia a matéria na íntegra 
pelo site da Gazeta. (AB)

 A Desde sexta-feira (3) to-
dos os adolescentes de 12 a 
17 anos podem receber a 3ª 
dose contra a Covid-19 em 
São José dos Campos, no in-
terior de São Paulo. A prefei-
tura ampliou o público após 
receber novas doses.

A gestão municipal infor-
mou que o município possui 
um público de 48.093 pes-
soas dentro da faixa-etária. A 
liberação para o público de 12 
a 17 anos foi feita pelo Estado 
no dia 30 de maio, mas a Pre-
feitura de São José dos Cam-
pos aguardava o envio de do-
ses de vacina para iniciar a  
imunização. (GSP)

São José dos Campos amplia 
3ª dose para adolescentes

Desde sexta-feira (3) todos os adolescentes de 12 a 17 anos podem 
receber a 3ª dose contra a Covid-19 em São José dos Campos

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

 A A Polícia Civil de Alagoas 
transferiu na quinta-feira (2) 
um homem de 29 anos suspei-
to de matar a companheira e 
esconder o corpo em uma gela-
deira em Bragança Paulista, no 
interior de São Paulo. Segundo 
as investigações, para ocultar 
o corpo de Camila Araújo dos 
Santos, o homem contou com 
a ajuda da ex-esposa.

O corpo da vítima foi en-
contrado em uma estrada 
perto de um sítio no dia 19 de 
maio, sem roupas e com o ros-
to bastante machucado.

Após o crime, o homem, 
que não teve a identidade di-
vulgada, fugiu para Maceió, 

Homem que matou mulher e 
escondeu corpo é transferido 

onde ficou escondido até ser 
preso no dia 25 de maio, no 
conjunto Santa Maria, no bair-
ro Cidade Universitária.

Dando cumprimento a 
uma decisão judicial, a Divi-
são Especial de Investigações 
e Capturas (Deic), da polícia 
alagoana, transferiu o homem 
para São Paulo.

De acordo com a polícia, o 
homem começou um envolvi-
mento amoroso com a vítima 
quando ainda era casado. Ele 
se separou da esposa e passou 
a morar com Camila, que após 
um tempo de relacionamento, 
desapareceu repentinamente. 
Com o desaparecimento, a fa-

mília dela registrou Boletim de 
Ocorrência no dia 14 de maio.

A ex-mulher do suspeito es-
teve na delegacia para confes-
sar que participou da ocultação 
do cadáver de Camila após ser 
coagida. Ela contou aos poli-
ciais que o homem ligou no 
dia 13 de maio dizendo que ti-
nha agredido a ex por causa de 
ciúmes.

Segundo o relato da ex- 
companheira do suspeito, ela 
foi ao local e viu várias man-
chas de sangue, mas não viu a 
vítima. No dia seguinte, o ho-
mem confessou que Camila 
estava morta e que escondeu 
o corpo dela na geladeira. (GSP)
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 A O Instituto Sócrates Gua-
naes (ISG) foi o escolhido para 
assumir mais uma gestão do 
Hospital Regional “Jorge Ros-
smann”, de Itanhaém, no lito-
ral paulista. A informação é da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) que explica que a escolha 
foi feita por meio de chama-
mento público. 

O contrato entre o ISG e a 
Secretaria de Estado da Saú-
de, que venceu em abril deste 
ano, será válido por mais cin-
co anos e está em vigor desde 
quarta-feira, 1º de junho. 

A Secretaria de Estado es-
clarece que para a escolha da 
Organização Social de Saúde 
(OSS) vencedora são analisa-
dos minuciosamente todos 
os critérios exigidos no edital. 

Diz ainda que o valor do 
contrato firmado com o Ins-
tituto Sócrates Guanaes (ISG) 
para custear o Hospital Regio-
nal de Itanhaém é de R$ 62 
milhões. O valor é destinado 
para auxiliar a unidade em 
infraestrutura e na realização 
de atendimentos em diversas 
especialidades para garantir 
toda a assistência à população. 

O hospital realiza, atual-
mente, uma média mensal 
de 6,2 mil atendimentos, in-
cluindo exames, consultas e 

Hospital Regional de Itanhaém continuará sob a gestão do Instituto Sócrates Guanaes (ISG)
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Instituto mantém a gestão do 
Hospital Regional de Itanhaém

SAÚDE. Contrato acaba de ser renovado pela Secretaria de Estado da Saúde; valor é de R$ 62 milhões para custear o hospital

cirurgias.
Para a secretária munici-

pal de Saúde, Guacira Barbi, 
a expectativa é otimista com 
relação ao novo plano opera-
tivo acertado nesta nova con-
cessão. 

“Uma série de reivindica-
ções solicitadas pela adminis-
tração municipal, como tam-
bém pela população serão 
atendidas, como a implanta-
ção de novas estruturas para 
atendimento e a contratação 
de mais profissionais de áreas 
específicas”.

E completa “outra impor-
tante reivindicação acolhida 
será a instalação de um Pron-
to Socorro Referenciado em 
anexo às instalações do hos-
pital. Além disso, o novo con-
trato prevê a contratação de 
profissionais como emergen-
cistas, cirurgiões vasculares e 
neurologista, o que irá gerar 
um grande impacto positivo 
na qualidade dos serviços de 
saúde oferecidos à população”.

O presidente da Câmara 
de Itanhaém, Sílvio Oliveira 
(Solidariedade), o Silvinho In-
vestigador, também lembra 
que, após a visita dos verea-
dores no Departamento Re-
gional de Saúde (DRS IV), no 
dia 29 de março, para solicitar 

Uma das propostas apre-
sentadas é a implantação do 
Pronto Socorro Referenciado 
pelo Samu, com a presença de 
médicos emergencistas em ci-
rurgia vascular e neurológica. 

E solicitaram, ainda, a ins-
talação de um Centro de He-
modiálise no espaço ocioso 
do prédio principal do hospi-
tal ou no anexo, onde funcio-
na o almoxarifado. Além de 
ampliar a realização de cirur-
gias mais complexas como as 
ortopédicas e oncológicas e a 
instalação de um equipamen-
to de ressonância magnética.

Outro pedido foi o de am-
pliar o número de leitos da 
unidade, com a instalação 
de mais 10 leitos na UTI ge-
ral adulto, 10 leitos na UTI in-
fantil e mais 40 para cuidados 
prolongados.

A Secretaria de Estado 
da Saúde informa que, hoje, 
o Hospital Regional de Ita-
nhaém possui 181 leitos para 
atendimento à população, 
sendo 49 de clínica cirúrgi-
ca, 25 de clínica médica, 20 de 
UTI adulto, 17 de UTI Neona-
tal, 46 para obstetrícia, 11 lei-
tos para pequenas cirurgias, 
8 leitos para pediatria e 5 lei-
tos para enfermaria Covid-19.  
(Nayara Martins)

as melhorias no hospital, o 
DRS IV informou que o Pron-
to Atendimento Referenciado 
pelo Samu estará na proposta 
da nova licitação. 

“Nossa intenção é enca-
minhar um documento tan-
to ao Instituto Sócrates Gua-
naes como ao Departamento 
Regional de Saúde, para saber 
quais são as cláusulas e os no-

vos atendimentos do ISG. In-
clusive, em relação ao aumen-
to no número de leitos, já que 
o objetivo é desafogar essa fila, 
principalmente nas cirurgias 
eletivas que foram paralisadas 
em decorrência da Covid-19”, 
ressalta.       

PEDIDOS
Alguns vereadores de Ita-

nhaém e a secretária muni-
cipal de Saúde, Guacira Bar-
bi, estiveram reunidos com 
a diretora regional Paula Co-
vas, no Departamento Regio-
nal de Saúde (DRS IV), em San-
tos, no dia 29 de março, para 
apresentar pedidos de melho-
rias no atendimento realiza-
do no Hospital Regional de 
Itanhaém “Jorge Rossmann”.

 A  Pesquisa feita pela associa-
ção de consumidores Proteste 
mostrou que o valor mínimo 
da refeição composta por ar-
roz, feijão, uma opção de pro-
teína e salada, o chamado pra-
to feito, PF ou executivo, na 
capital paulista foi de R$ 13,90, 
na região central, enquanto o 
valor máximo foi de R$ 32,00, 
no bairro de Santa Cecília. Na 
comparação de melhores pre-
ços, a diferença encontrada en-
tre o mais barato e o mais caro 
foi de R$ 18,10, ou seja, 130% de 
variação.  

O objetivo do estudo foi 
comparar preços mínimos, 
máximos e médios nas prin-

Preços do prato feito podem 
variar até 130% na Capital 

Quando avaliados os preços médios da capital paulista, a região com a maior média é a sul (R$ 21,08)
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cipais regiões de São Paulo do 
prato, para ajudar o consumi-
dor a decidir qual o estabele-
cimento mais próximo de sua 
região de trabalho, estudo ou 
residência para realizar uma 
refeição mais barata.

Segundo a pesquisa feita 
em restaurantes, a diferença 
dos preços mínimo e máxi-
mo, proporcionalmente, com 
o valor do prato mais caro, se-
ria possível fazer até duas re-
feições do prato mais barato 
e ainda sobraria uma quantia.

De acordo com a Proteste, 
todos os preços foram coleta-
dos entre os dias 1º e 7 de abril 
de 2022. No total, foram levan-

Valor foi R$ 13,90, na região central, e R$ 32 no bairro Santa Cecília; 
objetivo do estudo foi comparar os preços em todas as regiões de SP

tados preços de 100 estabele-
cimentos, entre as zonas sul, 
norte, oeste, leste e centro da 
cidade de São Paulo. Ao todo, 
foram coletados 100 preços.

“Se essa diferença for mul-
tiplicada para os dias úteis do 
mês (22 dias em média para o 
ano de 2022), nos quais nor-
malmente as pessoas fazem 
refeições fora de casa, em 
um mês a diferença chega a  
R$ 398,20. Nesta lógica, em 
um ano, a economia é de até  
R$ 4.380,20, considerando 11 
meses, visto que o trabalhador 
tem um mês de férias no ano”, 
analisou a Proteste.

A Proteste comparou ainda 

os valores dentro do mesmo 
estabelecimento. Em um dos 
locais o prato mais caro custou 
R$ 23,90, enquanto que o mais 
barato foi R$13,90, ao trocar a 

proteína da mais cara, a car-
ne, para a mais barata, frango. 
“Isso resulta em uma diferença 
de R$ 10, que em um mês gera-
ria uma economia de R$ 220, e 

simulando para um ano, a di-
ferença é de R$ 2.420”, avaliou 
a entidade.

Leia a matéria na íntegra 
pelo site da Gazeta. (AB)

 A Desde sexta-feira (3) to-
dos os adolescentes de 12 a 
17 anos podem receber a 3ª 
dose contra a Covid-19 em 
São José dos Campos, no in-
terior de São Paulo. A prefei-
tura ampliou o público após 
receber novas doses.

A gestão municipal infor-
mou que o município possui 
um público de 48.093 pes-
soas dentro da faixa-etária. A 
liberação para o público de 12 
a 17 anos foi feita pelo Estado 
no dia 30 de maio, mas a Pre-
feitura de São José dos Cam-
pos aguardava o envio de do-
ses de vacina para iniciar a  
imunização. (GSP)

São José dos Campos amplia 
3ª dose para adolescentes

Desde sexta-feira (3) todos os adolescentes de 12 a 17 anos podem 
receber a 3ª dose contra a Covid-19 em São José dos Campos

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

 A A Polícia Civil de Alagoas 
transferiu na quinta-feira (2) 
um homem de 29 anos suspei-
to de matar a companheira e 
esconder o corpo em uma gela-
deira em Bragança Paulista, no 
interior de São Paulo. Segundo 
as investigações, para ocultar 
o corpo de Camila Araújo dos 
Santos, o homem contou com 
a ajuda da ex-esposa.

O corpo da vítima foi en-
contrado em uma estrada 
perto de um sítio no dia 19 de 
maio, sem roupas e com o ros-
to bastante machucado.

Após o crime, o homem, 
que não teve a identidade di-
vulgada, fugiu para Maceió, 

Homem que matou mulher e 
escondeu corpo é transferido 

onde ficou escondido até ser 
preso no dia 25 de maio, no 
conjunto Santa Maria, no bair-
ro Cidade Universitária.

Dando cumprimento a 
uma decisão judicial, a Divi-
são Especial de Investigações 
e Capturas (Deic), da polícia 
alagoana, transferiu o homem 
para São Paulo.

De acordo com a polícia, o 
homem começou um envolvi-
mento amoroso com a vítima 
quando ainda era casado. Ele 
se separou da esposa e passou 
a morar com Camila, que após 
um tempo de relacionamento, 
desapareceu repentinamente. 
Com o desaparecimento, a fa-

mília dela registrou Boletim de 
Ocorrência no dia 14 de maio.

A ex-mulher do suspeito es-
teve na delegacia para confes-
sar que participou da ocultação 
do cadáver de Camila após ser 
coagida. Ela contou aos poli-
ciais que o homem ligou no 
dia 13 de maio dizendo que ti-
nha agredido a ex por causa de 
ciúmes.

Segundo o relato da ex- 
companheira do suspeito, ela 
foi ao local e viu várias man-
chas de sangue, mas não viu a 
vítima. No dia seguinte, o ho-
mem confessou que Camila 
estava morta e que escondeu 
o corpo dela na geladeira. (GSP)

A5gazetasp.com.br
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Termo de Homologação. Processo Licitatório 27/2022. Pregão 06/2022. 
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de informática 
e escritório, eletrodomésticos, aparelhos condicionadores de ar, para 
atender as necessidades da Administração Municipal. Considerando 
a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão pública de 
julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 001, 
de 04/01/2022; e a regularidade do procedimento, hei por bem, com 
base na Lei Federal nº. 10520, de 17 de julho de 2002, Homologar, os 
lotes do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas e determinar que 
sejam tomadas as providências ulteriores. Prado Comércio de Eletrônicos 
e Serviços de Instalações Eireli – EPP. Quadra 1.012 Sul (ASR-SE 105) 
Alameda 1, Lote 09 Ql H Sala 07 – Plano Diretor Sul. Palmas – TO. CNPJ 
(MF): 04.602.194/0002-37. Lotes: 01, 02 e 06. Valor: R$ 13.320,00 (Treze 
mil e trezentos e vinte reais). HG Comércio de Móveis e Equipamentos para 
Escritório Ltda – EPP. Rua Fernando Febeliano da Costa, 1.391 – Bairro 
dos Alemães. Piracicaba – SP. CNPJ (MF): 34.425.883/0001-01. Lotes: 
07, 08, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 51, 52 e 55. Valor: R$ 31.308,00 (Trinta e 
um mil, trezentos e oito reais). Radar SSP Bálsamo Comercial Ltda – ME. 
Rua Marcilio Pessin, 371. Bálsamo – SP. CNPJ (MF): 33.243.196/0001-02. 
Lotes: 09, 10, 21, 37, 39, 41, 48 e 49. Valor: R$ 26.618,41 (Vinte e seis mil, 
seiscentos e dezoito reais e quarenta e um centavos). E&AR Equipamentos 
de Refrigeração  Eireli –EPP. Rua General Liberato Bittencourt, 1.885, Sala 
402 – Bairro Canto. Florianópolis – SC. CNPJ (MF): 05.368.504/0001-82. 
Lotes: 03 e 04. Valor: R$ 15.570,00 (Quinze mil, quinhentos e setenta 
reais). J H Ar Condicionados Ltda – EPP. Avenida Setecentos, s/nº, Sala 
04, Quadra 11, Lote M-01 C – Terminal Intermodal da Serra. Serra – ES. 
CNPJ (MF): 29.468.112/0003-15. Lote: 05. Valor: R$ 10.984,54 (Dez mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Jean 
C. V. Ferreira & Cia Ltda – ME. Rua Carlos Emilio Alexandre Schwartz, 75 
– Bairro Itinga. Joinville – SC. CNPJ (MF): 08.533.577/0001-70. Lotes: 16 
e 46. Valor: R$ 2.514,00 (Dois mil, quinhentos e quatorze reais). Microfort 
Informática Ltda ME. Rua Cecílio Rodrigues, 136 – Bairro Seminário. Taió 
– SC. CNPJ (MF): 24.675.507/0001-03. Lotes: 24, 25, 30 e 33. Valor: R$ 
31.101,76 (Trinta e um mil, cento e um reais e setenta e seis centavos). 
Moura Eletrônicos e Importação Ltda – ME. Rua Tiradentes, 132 – Centro. 
Carmo do Cajuru – MG. CNPJ (MF): 10.636.064/0001-37. Lote: 31. Valor: 
R$ 226,00 (Duzentos e vinte e seis reais). F.S. Comércio e Serviços Eireli – 
EPP. Avenida Antônio Assis de Carvalho, 288 B – Jardim Novo Bonviovani. 
Presidente Prudente – SP. CNPJ (MF): 11.552.540/0001-02. Lote: 34. 
Valor: R$ 169,90 (Cento e sessenta e nove reais e noventa centavos). 
Maktub Comércio e Serviços Sociedade Unipessoal Ltda – ME. Rua Miguel 
Roque, 27 – Bairro Imirim. São Paulo – SP. CNPJ (MF): 24.774.338/0001-
69. Lote: 35 e 47. Valor: R$ 15.304,00 (Quinze mil, trezentos e quatro 
reais). J. F. Souza Treinamentos e Manutenções – ME. Rua Professor 
Lourenço Roselino, 51 – Parque Residencial Lagoinha. Ribeirão Preto – 
SP. CNPJ (MF): 34.061.575/0001-36. Lote: 59. Valor: R$ 20.930,00 (Vinte 
mil, novecentos e trinta reais). Times Square Comunicação Ltda – ME. Rua 
Eduardo Sprada, 2.560 – Bairro Campo Comprido. Curitiba – PR. CNPJ 
(MF): 37.564.869/0001-79. Lotes: 61, 62, 66 e 67. Valor: R$ 7.887,61 (Sete 
mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). Castilho – 
SP, 03 de junho de 2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CCB-020/421/22
PROCESSO Nº CCB-036/421/22
CÓDIGO ÚNICO: 2022045888-5
OFERTA DE COMPRA N° 180199000012022OC00044
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à Praça Clóvis 
Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para futuras e eventuais aquisições 
de 6.000 (seis mil) pares de Luvas Multifuncionais para Salvamento e Resgate, a serem 
distribuídos para o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 20/06/2022, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br; www.
imprensaoficial.com.br (negócios públicos) e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos 
tels: (11) 3396-2224, 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Maj PM Kátia Cristina Dias Nogueira.
Pregoeiro: Cap PM Priscila Mayume Oyama.

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CCB-022/421/22
PROCESSO Nº CCB-040/421/22
CÓDIGO ÚNICO Nº 2022027072-6
OFERTA DE COMPRA N° 180199000012022OC00043
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à Praça Clóvis 
Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para futuras e eventuais aquisições 
de 4.000 (quatro mil) pares de luvas para combate a incêndio, a serem distribuídos às Unidades 
Operacionais do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 20/06/2022, sendo realizada por meio eletrônico através 
do site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br; www.
imprensaoficial.com.br (negócios públicos) e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos 
tels: (11) 3396-2224, 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Maj PM Kátia Cristina Dias Nogueira.
Pregoeiro: Cap PM Priscila Mayume Oyama.

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela- SP, as seguintes licitações: Edital Retificado nº 099/2022 – Chama-
da Pública nº 011/2022 Proc. Adm. nº6530/2022 – Objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural 
para compor a alimentação escolar. Nova Data da entrega das propostas 
até o 27/06/2022 às 10:00 horas. Edital nº113/2022– Pregão Eletrônico 
nº 061/2022-Proc.Adm. nº 5139/2022.OBJETO: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de 
estruturas. Data da entrega da proposta dia 20/06/2022 às 10:00ho-
ras. Edital nº 051/2022 - Pregão Eletrônico nº 029/2022 - Proc. Adm. 
nº 7944/2021. OBJETO: Aquisição de materiais para uso em cursos de 
capacitação e qualificação profissional ministrados pelo Fundo Social. 
Nova data da entrega das propostas dia 20/06/2022 às 10:10h. Edital nº 
095-A/2022 - Pregão Eletrônico nº 050/2022 - Proc. Adm. nº 4756/2022. 
OBJETO: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios. Data da entrega das propostas dia 20/06/2022 às 
10:15h. Edital nº114/2022– Pregão Eletrônico nº 062/2022-Proc.Adm. 
nº 6781/2022.OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual 
aquisição de materiais odontológicos. Data da entrega da proposta 
dia 21/06/2022 às 10:00horas. Edital nº115/2022– Pregão Eletrônico 
nº 063/2022-Proc.Adm. nº 7547/2022. OBJETO: Aquisição de equipa-
mentos hospitalares. Data da entrega da proposta dia 21/06/2022 às 
10:10horas. Edital nº116/2022– RDC Presencial nº 001/2022-Proc.Adm. 
nº 6409/2022. OBJETO: Contratação integrada de empresa para a ela-
boração de projeto básico e executivo de engenharia e execução de 
obras de Infraestrutura para Implantação do Sistema Viário de Interliga-
ção dos Bairros Zabumba e Camarão no Município de Ilhabela. Data da 
entrega da proposta dia 22/07/2022 às 10:30horas. Edital nº117/2022– 
Concorrência Pública nº 012/2022-Proc.Adm. nº 6963/2022. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada com fornecimento de material 
e mão de obra para execução de rede coletora de esgoto no núcleo de 
regularização fundiária Morro dos Mineiros. Data da entrega da proposta 
dia 06/07/2022 às 10:30horas. Os editais completos deverão ser retira-
dos no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços 
– Licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço 
acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12)3896-9200, em até 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela, 
03 de junho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 658,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Pregão Eletrônico Nº 63/2022, Edital Nº 89/2022, Tipo Menor Preço por Item. Objeto: 
Aquisição de Papel A4, para entrega imediata. O cadastro das Propostas e entrega 
dos Documentos de Habilitação serão recebidos até o dia 20 de junho de 2022, às 
08h50min, na página eletrônica (www.bbmnetlicitacoes.com.br). O edital fica disponível 
na Seção de Licitações - Av. Luciano Consoline, 600, Jd de Lucca das 09h às 17h e sites 
www.itatiba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Informações: tel.11 3183-0655. 
Adriana Stocco - Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/22 – REABERTURA - Objeto: Registro de Pre-
ços para eventual contratação de empresa especializadas para prestação de 
serviços e locação de equipamentos destinados às festividades municipais, de 
acordo com o calendário de eventos, conforme descritivo constante do Anexo I 
deste Edital, do tipo MENOR VALOR TOTAL DO LOTE. Despacho da Secretaria 
de Governo e Gestão recontando prazos, alterando o edital e seus anexos.  O 
encerramento dar-se-á em 22 de junho de 2022, às 09:00 horas. O Edital estará 
disponível na íntegra, a partir do dia 07/06/22, sem custos, no site www.cam-
polimpopaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Administração desta 
Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 
255, Centro, Campo Limpo Paulista, com custo de R$ 20,00 (vinte reais), de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão 

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

Diretoria de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/22 – Objeto: Registro de Preços para even-
tual contratação de empresa(s) especializadas para prestação de serviços 
de impressão digital como confecção de banners, placas, faixas, outdoors 
e outros, destinados à diversos setores da administração municipal,confor-
me descritivo constante do Anexo I deste Edital, do tipo MENOR VALOR 
UNITÁRIO DO ITEM. O encerramento dar-se-á em 23 de junho de 2022, às 
09:00 horas. O Edital estará disponível na íntegra, sem custos, no site www.
campolimpopaulista.sp.gov.br ou ainda retirá-lo na Diretoria de Administra-
ção desta Prefeitura, no horário das 11 às 16 horas, na Avenida Adherbal da 
Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, com custo de R$ 20,00 
(vinte reais), de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. 

VITOR LANGUE HASHIMOTO
Secretário de Governo e Gestão

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

                       COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022
Prestação de serviços inerentes a funcionamento e manutenção de próprios 
municipais, ligados a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 
com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra

Comunicamos que, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente, houve alteração no edital. 

Sendo assim, informamos que fica alterada a data de ABERTURA DAS 
PROPOSTAS para o dia 21/06/2022, às 08h, e a data de INÍCIO DA SES-
SÃO DE DISPUTA DE PREÇOS para o dia 28/06/2022, às 09h.

A NOVA VERSÃO II do Edital já está disponível e poderá ser obtida pelo en-
dereço eletrônico http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: Fone 
(19) 3403-1020.

Piracicaba, 03 de junho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 025/2022
Licitação nº 041/2022
Objeto: Aquisição de insumos a unidade de vigilância de zoonoses devido à grande 
proliferação de animais sinantrópicos e aos seus eventuais riscos à saúde pública.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 21/06/2022 às 09:00 horas. Valor 
do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou 
através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 
08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 03 DE JUNHO DE 2022.
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 026/2022
Licitação nº 042/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para 
CRESSER, CAPS Orquídea, CAPS Infantil, CAPS Álcool e Drogas e CAEPS por período de 
12 meses.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 22/06/2022 às 09:00 horas. Valor do 
edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa inte-
ressada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do 
site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 03 DE JUNHO DE 2022.
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 027/2022
Licitação nº 043/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em IN-
TERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA e INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS com 
acompanhamento médico e equipe multiprofissional, para maiores de 18 anos de idade, 
sexo masculino e feminino, para atendimento aos munícipes que necessitem de trata-
mento especializado e para desintoxicação, conforme avaliação médica e/ou multipro-
fissional.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 23/06/2022 às 09:00 horas. Valor 
do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empre-
sa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou 
através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 
08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 03 DE JUNHO DE 2022.
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
AVISO DE SUSPENSÃO - A Prefeitura Municipal de Brodowski torna público aos interessados a Suspensão da data de 
abertura da Concorrência Pública nº 001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, fornecimento, manutenção e higienização de contêiner de PEAD de 1,0m³, 
contêiner de aço de 1,2m³ e contêiner subterrâneo de 3,0m³ coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis do município de 
Brodowski, em virtude da apresentação de impugnação do edital. A nova data de abertura será informada por meio de publicação 
aos meios vinculados a este certame. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. 
Brodowski/SP, 3/6/2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal.

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0032/22 - Processo nº 20220321997 - OC nº 180180000012022OC00067

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0032/22, objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições de 
até 28.000 (vinte e oito mil) unidades de CAMISA POLO CINZA BANDEIRANTE. A realização da sessão dar-se-á no dia 21 de junho de 2022, 
às 09h10min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser observada, 
em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I).

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

SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0036/22 - Processo nº 20220347634 - OC nº 180180000012022OC00066

Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0036/22, objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições de 
até 20.400 (vinte mil e quatrocentas) unidades de BERMUDA CINZA BANDEIRANTE. A realização da sessão dar-se-á no dia 23 de junho 
de 2022, às 09h10min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra devendo ser 
observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I).

RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 - 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2022 (RESUMIDO). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DA DE-

MANDA DO USO DOMICILIAR DE OXIGÊNIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE ORIENTE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, PELO PRAZO DE 12 MESES. Retifica a da 
data de abertura para: 20/06/2022, às 15h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por item. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Rua 
Thomaz Martins Parra, n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h ou através do 
telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no site WWW.oriente.sp.gov.br 

ORIENTE/SP, 03 de junho de 2022. GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

PREFEITURA DE QUEIROZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO N.º 046/2022 (RESUMIDO)
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de vale alimen-
tação, através de cartão magnético e/ou cartão eletrônico de alimentação, com tecnologia chip, e 
respectivas recargas de créditos mensais, destinados a aproximadamente 400 (quatrocentos) ser-
vidores da Prefeitura Municipal de Queiroz/SP. Abertura: 22/06/2022, às 09h TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Departamento de Licitação, no 
Paço Municipal, Av. Rangel Pestana, N.º 23, Bairro Centro, nesta Cidade de Queiroz – SP, e no site: 
www.queiroz.sp.gov.br, ou através do telefone (0XX14) 3458-1137, de segunda a sexta-feira, das 
07h às 11h e das 13h às 17h.

Queiroz – SP, 03 de junho de 2022 – Walter Rodrigo da Silva – Prefeito Municipal.

SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
RESUMO DE EDITAL 

A SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme comunica que encontra–se instaurado e 
disponível na Divisão Técnica Administrativa o processo abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2022. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos que serão utilizados nas 
instalações elétricas da Estação de Tratamento de Lodo desta Autarquia, conforme descrições e quantidades 
constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital. EDITAL NA ÍNTEGRA: www.saecil.com.br – no 
Link: Licitações, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou à Rua Padre Julião, n.º 971 – Centro – Leme/SP, das 08:00hs 
às 16:00hs, na Divisão Técnica Administrativa. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08:00hs 
do dia 21/06/2022 até às 07:30hs do dia 24/06/2022. ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: das 
08:00hs até às 13:15hs do dia 24/06/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: a partir das 
13:16hs do dia 24/06/2022. REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS REFERÊNCIAS DE TEMPO 
SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br - “ACESSO 
IDENTIFICADO”.

Leme, 02 de junho de 2022.
Mauricio Rodrigues Ramos 

Diretor–Presidente 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 
PROCESSO Nº 0242/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar serviços de sucção, desentupimento, 
esgotamento, limpeza, remoção e transporte de dejetos das unidades de EEE - Estações 
Elevatórias de Esgoto e ETE - Estações de Tratamento de Esgoto do SAAE São Carlos, 
em conformidade com o Edital e seus Anexos. Tipo: Menor Preço. O credenciamento dos 
participantes e a consecutiva abertura da sessão pública terá início às 09h do dia 20/06/2022, 
na sede do SAAE, situada na Av. Getúlio Vargas, 1500, Jd. São Paulo, São Carlos/SP, entrada pela 
lateral, Rua José Casale. O edital na íntegra estará à disposição dos interessados, preferencialmente 
online, pelo site www.saaesaocarlos.com.br, opção licitações, e na sede do SAAE, em dias úteis, 
das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário de Brasília).

São Carlos, 03 de junho de 2022.
Setor de Contratos e Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 022/2022 - Processo nº 291/2021-DG/MP

Acha-se aberto no Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 022/2022 – 
Oferta de Compra Nº 270101000012022OC00034 – Processo nº 291/2021-DG/MP, que tem por 
objeto a LOCAÇÃO DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA TIPO PABX, 
TECNOLOGIA CPA, em linha de fabricação, com instalação, treinamento, assistência técnica e 
manutenção corretiva, com fornecimento de peças necessárias, para o perfeito funcionamento 
do sistema.
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços 
eletrônicos www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e, www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico 
será realizada no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no 
dia 22/06/2022, às 11:30 horas.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 06/06/2022

Comissão Julgadora de Licitações, em 02 de junho de 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Processo nº 172/2022-DG/MP - Acha-se aberto no 
Ministério Público do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 030/2022 – Oferta de Compra Nº 
270101000012022OC00032 – Processo nº 172/2022-DG/MP, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
para aquisição de fone com microfone. Nos termos do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/06, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, os itens 1 e 2 estão divididos em cota principal e cota reservada.
a) No tocante à cota principal, poderão participar todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
b) No tocante à cota reservada, apenas poderão participar os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da aquisição que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital e que sejam 
considerados microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas, que preencham as condições 
estabelecidas no artigo 34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, nos termos da Lei Complementar nº 
123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14
O Edital da presente licitação encontra-se à disposição dos interessados, nos endereços eletrônicos 
www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br ; e, www.mpsp.mp.br e 
www.e-negociospublicos.com.br. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada 
no endereço eletrônico www.bec.fazenda.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, no dia 20/06/2022, às 11:30 
horas. - Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:06/06/2022 - Comissão Julgadora de 
Licitações, em 02 de junho de 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 011 / 2022

Acha-se aberto, neste município de Serrana / SP a TOMADA DE PREÇOS nº. 011 / 2022 
– Processo nº. 116 / 2022 – EDITAL Nº 070 / 2022, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO 
DE POÇO ARTESIANO COM 210 METROS DE PROFUNDIDADE, COM VAZÃO 
MÍNIMA DE 30M³/h, NA RUA VALDECI BERNARDINO DA SILVA. OBJETO 
DO CONVÊNIO 100136/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fornecimento de 
materiais, serviços de mão-obra e utilização dos equipamentos/ferramentas necessários, 
de acordo com as especifi cações técnicas deste Edital, dos seus Anexos NO VALOR DE R$ 
400.000,00(QUATROCENTOS MIL REAIS) CONVÊNIO Nº 100136/2022 COM A 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO E RECURSO PRÓPRIO NO VALOR DE R$ 75.689,00 (SETENTA E 
CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTAE E NOVE REAIS).  ENCERRAMENTO E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JUNHO DE 2022 (dois 
mil e vinte  e dois) ÀS 09h00min. (nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser 
consultados e adquiridos no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, nº. 176, Bela Vista, neste município, no 
horário de expediente, ou ainda no site da Prefeitura Municipal de Serrana / SP, no endereço: 
www.serrana.sp.gov.br. 
Informações pelo tel. (16) 3987-9897 – 3987- 9883– Departamento de Compras e Licitações. 

Serrana / SP, 03 de junho de 2022.
LEONARDO CARESSATO CAPITELI - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 012 / 2022
Acha-se aberto, neste município de Serrana / SP a TOMADA DE PREÇOS nº. 012 / 2022 
– Processo nº. 117 / 2022 – EDITAL nº 071 / 2022, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA VICENTE DE PAULA LIMA 
NESTE MUNICIPIO, com fornecimento de materiais, serviços de mão-obra e utilização dos 
equipamentos/ferramentas necessários, de acordo com as especifi cações técnicas deste Edital 
e dos seus Anexos, no valor de R$ 1.999.653,93 através do recurso de fi nanciamento via 
Desenvolve São Paulo.  ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 22 
(VINTE E DOIS) DE JUNHO DE 2022 (dois mil e vinte e dois) ÀS 14h00min. (catorze 
horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e adquiridos no Departamento 
de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Dr. Tancredo de Almeida 
Neves, nº. 176, Bela Vista, neste município, no horário de expediente ou ainda no site da 
Prefeitura Municipal de Serrana / SP, no endereço: www.serrana.sp.gov.br. 
Informações pelo tel. (16) 3987-9883 – 3987-9897 – Departamento de Compras e Licitações.

Serrana / SP, 03 de junho de 2022.
LEONARDO CARESSATO CAPITELI

Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Avisos de licitação

PRESENCIAL: 

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Presencial nº 
36/2022, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE 
PÃO FRANCÊS TAMANHO SANDUÍCHE (50g) E LEITE INTEGRAL. Os envelopes deverão ser 
entregues até as 08h50min, com abertura as 09h00min do dia 20/06/2022. O Edital completo está 
à disposição para consulta e impressão no site da Prefeitura: www.itu.sp.gov.br, ou diretamente na 
Prefeitura no qual o interessado deverá trazer um CD para cópia junto ao Depto. Central de Compras, 
sito na Av. Itu 400 anos, nº 111, B. Itu Novo Centro, Itu/SP, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min 
às 16h00min. Itu, 03/06/2022. Marcio Milano, Subprefeito da Regional da Zona Leste.

ELETRÔNICO: 

O Município da Estância Turística de Itu informa a abertura do Pregão Eletrônico nº 07/2022, para 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CORRELATOS DECORRENTES DA IM-
PLANTAÇÃO DA ENFERMARIA E UTI PEDIÁTRICA/NEONATA. Que será realizado às 09h00min 
do dia 21/06/2022. O Edital poderá ser retirado nos links: http://www.comprasnet.gov.br e www.itu.
sp.gov.br no link licitações e/ou na Central de Compras – 2º andar, localizada no Centro Administrativo 
Municipal à Av. Itu 400 anos, 111 – Bairro Itu Novo Centro, Itu/SP, de segunda a sexta feira, no horário 
de 08h00min as 12h00min, e das 14h00min às 17h00min, devendo os interessados comparecer mu-
nidos de PEN-DRIVE ou mídia eletrônica para que seja copiado o arquivo referente ao Edital de seu 
interesse, sem qualquer ônus. Itu, 03/06/2022. Janaína Guerino de Camargo – Secretária Municipal 
de Saúde.

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
Processo SES-PRC-2021/49094

Licitação: Tomada de Preço
Assunto: Execução de serviços de engenharia no galpão sito Av. Jabaquara 2500, Jabaquara/São 
Paulo 
Ficam as empresas classifi cadas na TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, convocadas para assistir 
a abertura do Envelope n.º 2 - Documentos de Habilitação, que ocorrerá às 10:00 horas do dia 
10/06/2022, na Sala de Reunião, da Coordenadoria de Controle de Doenças, sito á Av. Dr. Arnaldo, 
351 – 1º Andar, São Paulo/SP.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Av. Dr. Arnaldo, nº 351 - 1º andar - 
Bairro Cerqueira Cesar - São Paulo/SP, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do 
Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia 
da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, - Pregão Eletrô-
nico nº 090193.22/2022, Oferta de Compra nº 090193000012022OC00040, referente ao Processo 
nº SES-PRC- 2020/26723., objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. 
A realização do Pregão será no dia 20 de Junho de 2022, a partir das 10:00h, na Bolsa Eletrônica 
de Compras, através do sitio www.bec.sp.gov.b. O edital na íntegra também estará disponível para 
consulta ou retirada no endereço acima, ou através dos sites: www.e-negociospublicos.com.br, www.
bec.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Secretaria de Estado da Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2022 – PL nº 4.318/2022. OBJETO: Implantação de 
equipamento de esporte e lazer (academia ao ar livre) e playground em praças municipais do 
Município de Mogi Guaçu, localidades definidas no item 17, letra “f” do termo de referência. 
Comunicamos aos interessados a reabertura da licitação em epigrafe, para repetição do 
certame. A sessão pública fica agendada para as 09h30min do dia 28 de junho de 2022. O 
edital de reabertura encontra-se à disposição dos interessados na CML, situada na Rua 
Henrique Coppi, nº 200, Loteamento Bairro do Ouro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no 
horário das 08h00min às 16h00min, em dias úteis, mediante recolhimento de R$ 15,00 (quinze 
reais) no andar térreo da Prefeitura e/ou sem ônus através do site 
www.mogiguacu.sp.gov.br. Mogi Guaçu, 03 de junho de 2022. Thaís Suelen da Silva – 
Presidente da CML.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
039/2022, objetivando a aquisição de eletroeletrônicos, no dia 20 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, 
03 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 060/2022, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de portões e 
grades para as unidades dos Centros de Convivência Infantil Pequenos Brilhantes e Pequeno 
Príncipe, no dia 20 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, 03 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022 

Tipo: Menor preço Global
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de concurso público, de 
provas objetivas, práticas e de títulos, abrangendo diversos cargos para a prefeitura de Santo Antônio 
do Aracanguá, destinados ao provimento de vagas para diversos cargos público que compõem o 
quadro permanente.
Informações pelo fone: (18) 3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-
concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/06/2022 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ERRATA - PREGÃO ELETRÔNICO 51/2022

Objeto: Registro de preços para fornecimento de leite pasteurizado 
padronizado homogeneizado. O Município de Cajuru/SP, comunica aos interes-
sados em participar da licitação 51/2022: • Inclusão de dotação orçamentária: 
06.01.00 3.3.90.30.10.302.1001.2081; • O aumento do quantitativo para 68.000 
Litros; • Alteração da data do certame para o dia 22/06/2022 às 09h00min. As 
demais cláusulas permanecem inalteradas.

Cajuru/SP, 03 de junho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
SECRETARIA DE GOVERNO

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 120-2022 - Pregão Eletrônico nº 56/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e 
destinação fi nal de Resíduo do Serviço de Saúde - RSS produzido no município de Dois Córregos, 
classifi cados nos Grupos “A”, “B” e “E”, da Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, pelo 
período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 07/06/2022, às 09:00 horas. Início 
da disputa de preços: 21/06/2022, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À dis-
posição 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

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 122-2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e uten-
sílios de cozinha para o Projeto Cozinhalimento, de acordo com a necessidade do Município, pelo 
período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 07/06/2022, às 09:00 horas. Início 
da disputa de preços: 21/06/2022, às 14 :00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À dis-
posição 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 PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2.022 - PROCESSO Nº. 86/2.022

Considerando que restou DESERTA, por ausência de licitantes, a sessão pública do presente certame realizada nesta data, 
às 9h, redesigno a data de sua realização, conforme disposições seguintes. Tipo: menor preço global. Objeto: contratação 
de empresa especializada para execução de pavimentação, guias, sarjetas e calçadas no prolongamento da Rua Napoleão 
Sichieri. Novos Data e horário limite para protocolo dos envelopes: 01 de julho de 2.022, às 08h45min. Novos Data e 
horário de início sessão: 01 de julho de 2.022, às 09h00min. Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão 
da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e horário 
para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.
br. Observação: a sessão será transmitida em tempo real pelo canal do Departamento de Licitações do Município de Pontal no 
YouTube (http://www.youtube.com/channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos do art. 7º. da Lei Municipal nº. 
2.986, de 20 de agosto de 2.018. Pontal/SP, 1°. de junho de 2022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (ELETRÔNICO) N. 03/2022

Objeto: Registro de preços objetivando a futura aquisição de 5.000 Testes Rápidos-19 AG conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde e termo de referência. Recebimento das Propostas: Até o dia 20 de junho de 2022 as 9:00 hrs. Inicio da Sessão de 
Disputa de Lance: 20 de junho de 2022 as 9:30 hrs. Edital disponível no Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.
br e http://bllcompras.com/. Local: Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. Maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura 
– Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888. Estância Hidromineral de Águas de Santa 
Bárbara/SP. Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 03 de junho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

Processo Licitatório 134/2022 – Inexigibilidade 06/2022 – Ratificação - 
Objeto: Contratação da empresa Naiara de Fátima Azevedo Produções 
Artísticas – ME, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2.690, 
Quadra B-26, Lote 116/17, Sala 905, Edifício Metropolitan, Bloco 
Tokyo, Bairro Jardim Goiás, Goiânia - GO, inscrita no CNPJ (MF) sob 
nº 22.138.129/0001-01, na condição de empresário exclusivo, para 
apresentação da atração artística “Naiara Azevedo”, no dia 08 de agosto 
de 2022, ao preço de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais); para 
abrilhantar show artístico nos festejos do 69º aniversário do Município de 
Castilho. Base legal: inc. III, do art. 25, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 03 de 
junho de 2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 135/2022 – Inexigibilidade 07/2022 – Ratificação - 
Objeto: Contratação da empresa D&A Produções Artísticas Ltda, com 
sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2.929, Quadra B27, Lote Área 
Sala 1.613-TA, Bairro Jardim Goiás, Goiânia - GO, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº 29.177.070/0001-00, na condição de empresário exclusivo, para 
apresentação da atração artística “Diego e Arnaldo”, no dia 07 de agosto de 
2022, ao preço de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); para abrilhantar 
show artístico nos festejos do 69º aniversário do Município de Castilho. 
Base legal: inc. III, do art. 25, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 03 de junho de 
2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 136/2022 – Inexigibilidade 08/2022 – Ratificação 
- Objeto: Contratação da empresa MAA Produções Artísticas Eireli, com 
sede na Rua do Ferro, 610, Quadra 133 Lote 15, Parque Oeste Industrial, 
Goiânia - GO, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.316.617/0001-53, na 
condição de empresário exclusivo, para apresentação da atração artística 
“Humberto e Ronaldo”, no dia 06 de agosto de 2022, ao preço de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais); para abrilhantar show artístico nos 
festejos do 69º aniversário do Município de Castilho. Base legal: inc. III, do 
art. 25, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 03 de junho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 27/2022. Pregão 06/2022. 
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de informática 
e escritório, eletrodomésticos, aparelhos condicionadores de ar, para 
atender as necessidades da Administração Municipal. Consubstanciado 
aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade 
do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, 
Adjudicar, os lotes do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas: 
Prado Comércio de Eletrônicos e Serviços de Instalações Eireli – EPP. 
Quadra 1.012 Sul (ASR-SE 105) Alameda 1, Lote 09 Ql H Sala 07 – 
Plano Diretor Sul. Palmas – TO. CNPJ (MF): 04.602.194/0002-37. Lotes: 
01, 02 e 06. Valor: R$ 13.320,00 (Treze mil e trezentos e vinte reais). HG 
Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda – EPP. Rua 
Fernando Febeliano da Costa, 1.391 – Bairro dos Alemães. Piracicaba – 
SP. CNPJ (MF): 34.425.883/0001-01. Lotes: 07, 08, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 
51, 52 e 55. Valor: R$ 31.308,00 (Trinta e um mil, trezentos e oito reais). 
Radar SSP Bálsamo Comercial Ltda – ME. Rua Marcilio Pessin, 371. 
Bálsamo – SP. CNPJ (MF): 33.243.196/0001-02. Lotes: 09, 10, 21, 37, 39, 
41, 48 e 49. Valor: R$ 26.618,41 (Vinte e seis mil, seiscentos e dezoito 
reais e quarenta e um centavos). E&AR Equipamentos de Refrigeração 
Eireli –EPP. Rua General Liberato Bittencourt, 1.885, Sala 402 – Bairro 
Canto. Florianópolis – SC. CNPJ (MF): 05.368.504/0001-82. Lotes: 03 e 
04. Valor: R$ 15.570,00 (Quinze mil, quinhentos e setenta reais). J H Ar 
Condicionados Ltda – EPP. Avenida Setecentos, s/nº, Sala 04, Quadra 
11, Lote M-01 C – Terminal Intermodal da Serra. Serra – ES. CNPJ (MF): 
29.468.112/0003-15. Lote: 05. Valor: R$ 10.984,54 (Dez mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Jean C. V. Ferreira & 
Cia Ltda – ME. Rua Carlos Emilio Alexandre Schwartz, 75 – Bairro Itinga. 
Joinville – SC. CNPJ (MF): 08.533.577/0001-70. Lotes: 16 e 46. Valor: R$ 
2.514,00 (Dois mil, quinhentos e quatorze reais). Microfort Informática Ltda 
ME. Rua Cecílio Rodrigues, 136 – Bairro Seminário. Taió – SC. CNPJ (MF): 
24.675.507/0001-03. Lotes: 24, 25, 30 e 33. Valor: R$ 31.101,76 (Trinta e 
um mil, cento e um reais e setenta e seis centavos). Moura Eletrônicos e 
Importação Ltda – ME. Rua Tiradentes, 132 – Centro. Carmo do Cajuru – 
MG. CNPJ (MF): 10.636.064/0001-37. Lote: 31. Valor: R$ 226,00 (Duzentos 
e vinte e seis reais). F.S. Comércio e Serviços Eireli – EPP. Avenida Antônio 
Assis de Carvalho, 288 B – Jardim Novo Bonviovani. Presidente Prudente 
– SP. CNPJ (MF): 11.552.540/0001-02. Lote: 34. Valor: R$ 169,90 (Cento 
e sessenta e nove reais e noventa centavos). Maktub Comércio e Serviços 
Sociedade Unipessoal Ltda – ME. Rua Miguel Roque, 27 – Bairro Imirim. 
São Paulo – SP. CNPJ (MF): 24.774.338/0001-69. Lote: 35 e 47. Valor: R$ 
15.304,00 (Quinze mil, trezentos e quatro reais). J. F. Souza Treinamentos 
e Manutenções – ME. Rua Professor Lourenço Roselino, 51 – Parque 
Residencial Lagoinha. Ribeirão Preto – SP. CNPJ (MF): 34.061.575/0001-
36. Lote: 59. Valor: R$ 20.930,00 (Vinte mil, novecentos e trinta reais). 
Times Square Comunicação Ltda – ME. Rua Eduardo Sprada, 2.560 – 
Bairro Campo Comprido. Curitiba – PR. CNPJ (MF): 37.564.869/0001-79. 
Lotes: 61, 62, 66 e 67. Valor: R$ 7.887,61 (Sete mil, oitocentos e oitenta e 
sete reais e sessenta e um centavos). Castilho – SP, 03 de junho de 2022. 
Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 64/2022. Chamamento Público 01/2022. Objeto: 
Credenciamento de empresa de pequeno porte (preferencialmente ME’s e 
EPP’s) para a concessão do benefício financeiro denominado de “Programa 
Bolsa Aluguel Empresa”, instituído pela Lei Municipal 3.025, de 31 de 
agosto de 2021, e alterada pela Lei Municipal 3.052, de 23 de novembro 
de 2021. Edital de Rerratificação. 1 – O prazo previsto para a entrega do 
envelope (Plano de Trabalho) passa a ser até 17 horas do dia 20/06/2022. 
2 – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – 
SP, 03 de junho de 2022. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial 
nº 25/2022 para o Registro de preços para 
aquisição de Motores IP 55 novos para ins-
talação nos sistemas de bombeamento das 
estações elevatórias de água bruta, tratada 
e de esgoto. Os envelopes deverão ser entre-
gues até às 08:50h do dia 22/06/2022.
O Edital completo está à disposição para con-
sulta e impressão no site da Companhia Itua-
na de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.br/
licitacoes, ou diretamente na CIS no qual o in-
teressado deverá trazer um CD para cópia jun-
to ao Depto. de Compras e Licitações, sito na 
Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 03/06/2022. 
Reginaldo Pereira dos Santos – Diretor Supe-
rintendente – CIS. 

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2.022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de publicação, em jornal de 
circulação municipal, de atos administrativos e demais 
informes de utilidade pública. DATA DA REALIZAÇÃO: 
Dia 20 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 03 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, 03 de junho de 2.022.
Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 0026/2020, TOMADA DE PREÇO N° 0011/2020, Contratada: 
W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de Empresa especializada 
para a execução de pavimentação asfáltica situado a Rua Alexandre Eder 
– Bairro Parque Industrial Embu Guaçu – São Paulo. Vigência: 02/06/2022 
a 29/11/2022. Embu Guaçu 03 de junho de 2022, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 022/2022 do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL objetivando a AQUISIÇÃO DE COMPUTA-
DORES COMPLETO E NOTEBOOKS através do sistema de REGISTRO 
DE PREÇOS. Início do acolhimento de propostas: às 17:30 horas, do dia 
06/06/2022, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 21/06/2022, data 
e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 21/06/2022. Local Sítio: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 
4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 002/2022, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa es-
pecializada em fornecimento e montagem de sistema Nobreak Hospitalar, 
para ser instalado na nova maternidade de Franco da Rocha. Os envelopes 
contendo a proposta e documentação, serão recebidos na Diretoria de Ges-
tão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 21/06/2022, no qual terá início 
a sessão pública para credenciamento e abertura dos envelopes. A pasta 
completa contendo o edital e seus anexos pode ser adquirida gratuitamen-
te através de download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.
sp.gov.br (Acesso à informação / Licitações e Contratos / Licitações / Editais 
de Licitação) ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, 
devendo a empresa solicitante, em posse de uma mídia digital para ser 
copiado em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de Maio, Nº 97, Vila 
Maggi. Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 003/2022, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de elaboração e execução da 
reprogramação do plano de trabalho social (pts) do Residencial Polônia. 
Os envelopes contendo a proposta e documentação, serão recebidos na 
Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 15h00min do dia 21/06/2022, 
no qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura dos 
envelopes. A pasta completa contendo o edital e seus anexos pode ser 
adquirida gratuitamente através de download no site desta Prefeitura: http://
www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação / Licitações e Contra-
tos / Licitações / Editais de Licitação) ou diretamente na Diretoria de Supri-
mentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse de uma 
mídia digital para ser copiado em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de 
Maio, Nº 97, Vila Maggi. Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022 
(RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DIS-
TÂNCIA NACIONAL (LDN), FIXO – FIXO E FIXO – MÓVEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ACESSO DIGITAL E1 – R2 DIGITAL OU SIP TRUNK, COM FAIXA DE NUMERA-
ÇÃO DE 1 GRUPO COM 10 DDR, E 19 LINHAS AVULSAS INSTALADAS NOS ENDEREÇOS ESPE-
CIFICADOS, PARA CONEXÃO DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT), 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA - SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a 
abertura para o dia: 21/06/2022, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital, 
seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 02 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
038/2022 (RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI-
ÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIÁRIOS USADOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA - SP. 
Abertura: 21/06/2022, às 10h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, 
nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de 
segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.her-
culandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 02 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
039/2022 (RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI-
ÇÃO DE VEICULO (VAN) ZERO KM, ANO/MODELO A PARTIR DE 2020/2021, DESTINADA AO 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, CONFORME RESOLUÇÃO SS-134, ORIUNDO 
DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. Abertura: 21/06/2022, às 13h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Me-
nor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço 
Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 02 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO REABERTURA LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 21/2022 – P.A.: 4359/2022.

Objeto: Registro de preços visando futura e possível aquisição de materiais para manutenção da 
malha viária e outros em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Mobilidade Urbana, Obras e Serviços – SPMUOS
Ficam convocadas as empresas credenciadas que apresentaram propostas para comparecerem no 
dia 07 de junho de 2022, às 14:00 hrs no setor de Licitações e Contratos (Av. Benedito Rodrigues de 
Freitas, 330, Centro, IGARATÁ/SP, CEP 12.350.000) para reabertura da sessão pública. 

Igaratá, 03 de junho de 2022.
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022 – PROC. ADM. Nº 2720/2022 – EDITAL Nº 25/2022

O Município de Igaratá, através do seu Prefeito, no uso do seu poder discricionário, observando 
ainda à conveniência e oportunidade, quanto a oferta de bens e serviços objeto da licitação, torna pú-
blico e para conhecimento de todos os interessados, a exclusão do item 02 “EMULSÃO ASFALTICA 
RR2C” do supramencionado edital com fundamento no artigo 49 da Lei 8666/93. 
Sendo está a única modificação feita no referido edital, será mantida a data para disputa anteriormen-
te prevista para o item remanescente. 
Maiores informações: 4658-1318, licitacaoigarata@gmail.com

Igaratá, 03 de junho de 2022.
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 010/2022
Licitação nº 031/2022 
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfál-
tico em todas as regiões de Sumaré (Picerno, Centro, Nova Veneza, Maria Antônia, Área 
Cura e Matão) - verbas oriundas do projeto Desenvolve São Paulo.
Interessado: Secretaria Municipal de Obras 
Errata: Publicado no Jornal Gazeta de São Paulo em 20/05/2022 – Pág: A6 - onde se lê: 
Concorrência nº 010/2021 - Leia-se: Concorrência nº 010/2022

Sumaré, 03 de junho de 2022.
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 028/2022
Licitação nº 044/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de livros físicos a serem utilizados na formação 
dos professores da rede municipal de ensino.
Regime de Execução: Entrega parcelada (Preço unitário)
Tipo: Menor valor  por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 20/06/2022 às 09:00 horas. Valor do 
edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa inte-
ressada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do 
site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 03 DE JUNHO DE 2022.
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
EDITAL Nº 51/2022 - PROCESSO Nº 55/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de ferramentas e equipamentos. 
O Edital está disponível gratuitamente através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 21 de ju-
nho de 2022, às 09h00. Maiores informações, 
na Gerência de Compras, Licitações e Contra-
tos do SAAE, através do telefone: (19) 3834-
9430. Indaiatuba, 03 de junho de 2022. Engº 
Pedro Claudio Salla - Superintendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
EDITAL Nº 55/2022 - PROCESSO Nº 59/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
prestação de serviços de análise de efl uentes e 
águas de reuso, conforme Anexo I - Termo de 
Referência. O Edital está disponível gratuita-
mente através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.
com.br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através da 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na 
data de 28 de junho de 2022, às 09h00. Maio-
res informações, na Gerência de Compras, 
Licitações e Contratos do SAAE, através do 
telefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 03 de ju-
nho de 2022. Engº Pedro Claudio Salla - Su-
perintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022
EDITAL Nº 56/2022 - PROCESSO Nº 60/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de peças de reposição para cami-
nhões. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será rea-
lizado de forma ELETRÔNICA, através da BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 
30 de junho de 2022, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 03 de junho de 2022. 
Engº Pedro Claudio Salla - Superintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - PROCESSO Nº 200.435/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cimento Portland. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do 20 de junho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 03 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral. 

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 305/2022 proces-
so: 12507/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de ma-
teriais odontológicos. Secretaria Municipal De 
Saúde.
Fica redesignada a data de processamento do 
pregão conforme segue: O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 21/06/2022 às 14h00min 
e abertura a partir das 14h02min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à dis-
posição dos interessados, no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Universidade de São Paulo - Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
COMUNICADO

A Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Toma-
da de Preços, sob nº 03/2022 - PUSP-RP, no dia 8/6/2022 às 13h30min, cujo objeto é a implantação de rede de esgoto 
nas Ruas Paineiras e Clóvis Vieira, Campus USP de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente no Serviço de Material da PUSP-RP, sito à Av. Bandeirantes, 3.900, Prédio da PUSP-RP, 
sala 37, Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00, ou pelo site www.usp.br/licitacoes.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº: 25/2022 - PUSP-RP - PROCESSO Nº: 21.1.517.53.7
Oferta de Compra nº: 102143100582022OC00041 - A Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº: 25/2022 - PUSP-RP, do tipo menor preço, cujo 
objeto é controle, operação e fi scalização de portarias e edifícios, conforme especifi cações e condições constantes no 
Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 6/6/2022, estando 
a sessão de disputa agendada para o dia 22/6/2022 às 9h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP” através 
do sítio www.bec.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 6/6/2022, além da página da BEC, 
citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br e na Serviço de Material - 
Avenida Bandeirantes nº 3900 - Edifício da Administração - sala 37 - Monte Alegre - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-900.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E DE 
INFORMÁTICA PARA A APAE. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
Solicitação do edital e esclarecimentos: (14) 3883-9309 ou no e-mail licitacao@
bofete.sp.gov.br, podendo ser consultado no sitio oficial www.bofete.sp.gov.br; INÍCIO 
DA FASE DE LANCES: 24/06/2022,às 9h00; LOCAL: sítio www.bllcompras.com. Os 
demais atos estarãodisponíveis no endereço eletrônico www.bofete.sp.gov.br.Bofete, 
03 de junho de 2022
Claudécio José Eburneo- Prefeito Municipal

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DO JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 21/06/2022 
(Com recebimento das propostas das 09h do 
dia 06/06/2022 até às 09h do dia 21/06/2022), 
realizará o Início da Disputa de Preços referen-
tes à abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2022, que tem como objeto o “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES, 
BUEIROS E GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL 
EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO” A sessão 
pública de processamento do Pregão será 
realizada exclusivamente por meio eletrônico/
Internet, mediante condições de segurança – 
criptografia e autenticação – em todas as suas 
fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.
br. A formalização de consultas poderão ser 
obtidas no Departamento de Licitações pelo 
endereço de e-mail: licitacoes@camposdojor-
dao.sp.gov.br; e pelo telefone: (12) 3668-5450 
ou (12) 3662-3685. O Edital completo poderá 
ser obtido pelos interessados pelo endereço 
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br ; ou 
www.camposdojordao.sp.gov.br ; “acesso no 
link – Editais e Licitações”. Campos do Jordão, 
03 de junho de 2022. Lucineia Gomes da Silva 
- Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tações - Pregoeira
 
-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 22/06/2022, 
realizará a abertura dos envelopes referen-
tes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2022, que tem como objeto o “REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SO-
ROS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MU-
NICIPAL, FARMACIA CENTRAL, ESF, UNIDA-
DES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE”. O valor do Edital é de 
R$ 20,00 (vinte reais) cada, mediante recolhi-
mento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente 
através de solicitação por e-mail: licitacoes@
camposdojordao.sp.gov.br ou pelo site: http://
camposdojordao.sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital 
e maiores informações poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei 
Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horá-
rio das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 
3662-3685. Campos do Jordão, 03 de junho de 
2022. Lucineia Gomes da Silva - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações - Pre-
goeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 
039/2022, objetivando a aquisição de eletroeletrônicos, no dia 20 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, 
03 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 060/2022, 
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de portões e 
grades para as unidades dos Centros de Convivência Infantil Pequenos Brilhantes e Pequeno 
Príncipe, no dia 20 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, 03 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de 
Administração.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022 

Tipo: Menor preço Global
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de concurso público, de 
provas objetivas, práticas e de títulos, abrangendo diversos cargos para a prefeitura de Santo Antônio 
do Aracanguá, destinados ao provimento de vagas para diversos cargos público que compõem o 
quadro permanente.
Informações pelo fone: (18) 3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-
concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/06/2022 – HORÁRIO: a partir das 09h00.

Roberto Doná - Prefeito

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ERRATA - PREGÃO ELETRÔNICO 51/2022

Objeto: Registro de preços para fornecimento de leite pasteurizado 
padronizado homogeneizado. O Município de Cajuru/SP, comunica aos interes-
sados em participar da licitação 51/2022: • Inclusão de dotação orçamentária: 
06.01.00 3.3.90.30.10.302.1001.2081; • O aumento do quantitativo para 68.000 
Litros; • Alteração da data do certame para o dia 22/06/2022 às 09h00min. As 
demais cláusulas permanecem inalteradas.

Cajuru/SP, 03 de junho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
SECRETARIA DE GOVERNO

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 120-2022 - Pregão Eletrônico nº 56/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e 
destinação fi nal de Resíduo do Serviço de Saúde - RSS produzido no município de Dois Córregos, 
classifi cados nos Grupos “A”, “B” e “E”, da Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, pelo 
período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 07/06/2022, às 09:00 horas. Início 
da disputa de preços: 21/06/2022, às 09:00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À dis-
posição 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

• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 122-2022 - Pregão Eletrônico nº 58/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e uten-
sílios de cozinha para o Projeto Cozinhalimento, de acordo com a necessidade do Município, pelo 
período de 12 (doze) meses. Início do cadastro das propostas: 07/06/2022, às 09:00 horas. Início 
da disputa de preços: 21/06/2022, às 14 :00 horas. Local: www.bll.org.br. Edital na íntegra: À dis-
posição 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 PONTAL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2.022 - PROCESSO Nº. 86/2.022

Considerando que restou DESERTA, por ausência de licitantes, a sessão pública do presente certame realizada nesta data, 
às 9h, redesigno a data de sua realização, conforme disposições seguintes. Tipo: menor preço global. Objeto: contratação 
de empresa especializada para execução de pavimentação, guias, sarjetas e calçadas no prolongamento da Rua Napoleão 
Sichieri. Novos Data e horário limite para protocolo dos envelopes: 01 de julho de 2.022, às 08h45min. Novos Data e 
horário de início sessão: 01 de julho de 2.022, às 09h00min. Local de protocolo dos envelopes e de realização da sessão 
da licitação: Paço Municipal, situado à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, CEP 14.180-000, Pontal/SP. Local e horário 
para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min e através do site ofi cial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.
br. Observação: a sessão será transmitida em tempo real pelo canal do Departamento de Licitações do Município de Pontal no 
YouTube (http://www.youtube.com/channel/UCuuMBsprXv6OwAIcaBmhVhw), nos termos do art. 7º. da Lei Municipal nº. 
2.986, de 20 de agosto de 2.018. Pontal/SP, 1°. de junho de 2022. José Carlos Neves Silva - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (ELETRÔNICO) N. 03/2022

Objeto: Registro de preços objetivando a futura aquisição de 5.000 Testes Rápidos-19 AG conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde e termo de referência. Recebimento das Propostas: Até o dia 20 de junho de 2022 as 9:00 hrs. Inicio da Sessão de 
Disputa de Lance: 20 de junho de 2022 as 9:30 hrs. Edital disponível no Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.
br e http://bllcompras.com/. Local: Bolsa de Licitações e Leilões - BLL. Maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura 
– Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone (14) 3765-1888. Estância Hidromineral de Águas de Santa 
Bárbara/SP. Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 03 de junho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

Processo Licitatório 134/2022 – Inexigibilidade 06/2022 – Ratificação - 
Objeto: Contratação da empresa Naiara de Fátima Azevedo Produções 
Artísticas – ME, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2.690, 
Quadra B-26, Lote 116/17, Sala 905, Edifício Metropolitan, Bloco 
Tokyo, Bairro Jardim Goiás, Goiânia - GO, inscrita no CNPJ (MF) sob 
nº 22.138.129/0001-01, na condição de empresário exclusivo, para 
apresentação da atração artística “Naiara Azevedo”, no dia 08 de agosto 
de 2022, ao preço de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais); para 
abrilhantar show artístico nos festejos do 69º aniversário do Município de 
Castilho. Base legal: inc. III, do art. 25, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 03 de 
junho de 2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 135/2022 – Inexigibilidade 07/2022 – Ratificação - 
Objeto: Contratação da empresa D&A Produções Artísticas Ltda, com 
sede na Avenida Deputado Jamel Cecílio, 2.929, Quadra B27, Lote Área 
Sala 1.613-TA, Bairro Jardim Goiás, Goiânia - GO, inscrita no CNPJ (MF) 
sob nº 29.177.070/0001-00, na condição de empresário exclusivo, para 
apresentação da atração artística “Diego e Arnaldo”, no dia 07 de agosto de 
2022, ao preço de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); para abrilhantar 
show artístico nos festejos do 69º aniversário do Município de Castilho. 
Base legal: inc. III, do art. 25, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 03 de junho de 
2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 136/2022 – Inexigibilidade 08/2022 – Ratificação 
- Objeto: Contratação da empresa MAA Produções Artísticas Eireli, com 
sede na Rua do Ferro, 610, Quadra 133 Lote 15, Parque Oeste Industrial, 
Goiânia - GO, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.316.617/0001-53, na 
condição de empresário exclusivo, para apresentação da atração artística 
“Humberto e Ronaldo”, no dia 06 de agosto de 2022, ao preço de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais); para abrilhantar show artístico nos 
festejos do 69º aniversário do Município de Castilho. Base legal: inc. III, do 
art. 25, da Lei 8666/93. Castilho – SP, 03 de junho de 2022. Paulo Duarte 
Boaventura. Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

Termo de Adjudicação. Processo Licitatório 27/2022. Pregão 06/2022. 
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de informática 
e escritório, eletrodomésticos, aparelhos condicionadores de ar, para 
atender as necessidades da Administração Municipal. Consubstanciado 
aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, considerando a regularidade 
do procedimento, Resolve, por bem, nos termos da Lei 10.520/02, 
Adjudicar, os lotes do objeto licitado, às empresas abaixo delineadas: 
Prado Comércio de Eletrônicos e Serviços de Instalações Eireli – EPP. 
Quadra 1.012 Sul (ASR-SE 105) Alameda 1, Lote 09 Ql H Sala 07 – 
Plano Diretor Sul. Palmas – TO. CNPJ (MF): 04.602.194/0002-37. Lotes: 
01, 02 e 06. Valor: R$ 13.320,00 (Treze mil e trezentos e vinte reais). HG 
Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda – EPP. Rua 
Fernando Febeliano da Costa, 1.391 – Bairro dos Alemães. Piracicaba – 
SP. CNPJ (MF): 34.425.883/0001-01. Lotes: 07, 08, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 
51, 52 e 55. Valor: R$ 31.308,00 (Trinta e um mil, trezentos e oito reais). 
Radar SSP Bálsamo Comercial Ltda – ME. Rua Marcilio Pessin, 371. 
Bálsamo – SP. CNPJ (MF): 33.243.196/0001-02. Lotes: 09, 10, 21, 37, 39, 
41, 48 e 49. Valor: R$ 26.618,41 (Vinte e seis mil, seiscentos e dezoito 
reais e quarenta e um centavos). E&AR Equipamentos de Refrigeração 
Eireli –EPP. Rua General Liberato Bittencourt, 1.885, Sala 402 – Bairro 
Canto. Florianópolis – SC. CNPJ (MF): 05.368.504/0001-82. Lotes: 03 e 
04. Valor: R$ 15.570,00 (Quinze mil, quinhentos e setenta reais). J H Ar 
Condicionados Ltda – EPP. Avenida Setecentos, s/nº, Sala 04, Quadra 
11, Lote M-01 C – Terminal Intermodal da Serra. Serra – ES. CNPJ (MF): 
29.468.112/0003-15. Lote: 05. Valor: R$ 10.984,54 (Dez mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Jean C. V. Ferreira & 
Cia Ltda – ME. Rua Carlos Emilio Alexandre Schwartz, 75 – Bairro Itinga. 
Joinville – SC. CNPJ (MF): 08.533.577/0001-70. Lotes: 16 e 46. Valor: R$ 
2.514,00 (Dois mil, quinhentos e quatorze reais). Microfort Informática Ltda 
ME. Rua Cecílio Rodrigues, 136 – Bairro Seminário. Taió – SC. CNPJ (MF): 
24.675.507/0001-03. Lotes: 24, 25, 30 e 33. Valor: R$ 31.101,76 (Trinta e 
um mil, cento e um reais e setenta e seis centavos). Moura Eletrônicos e 
Importação Ltda – ME. Rua Tiradentes, 132 – Centro. Carmo do Cajuru – 
MG. CNPJ (MF): 10.636.064/0001-37. Lote: 31. Valor: R$ 226,00 (Duzentos 
e vinte e seis reais). F.S. Comércio e Serviços Eireli – EPP. Avenida Antônio 
Assis de Carvalho, 288 B – Jardim Novo Bonviovani. Presidente Prudente 
– SP. CNPJ (MF): 11.552.540/0001-02. Lote: 34. Valor: R$ 169,90 (Cento 
e sessenta e nove reais e noventa centavos). Maktub Comércio e Serviços 
Sociedade Unipessoal Ltda – ME. Rua Miguel Roque, 27 – Bairro Imirim. 
São Paulo – SP. CNPJ (MF): 24.774.338/0001-69. Lote: 35 e 47. Valor: R$ 
15.304,00 (Quinze mil, trezentos e quatro reais). J. F. Souza Treinamentos 
e Manutenções – ME. Rua Professor Lourenço Roselino, 51 – Parque 
Residencial Lagoinha. Ribeirão Preto – SP. CNPJ (MF): 34.061.575/0001-
36. Lote: 59. Valor: R$ 20.930,00 (Vinte mil, novecentos e trinta reais). 
Times Square Comunicação Ltda – ME. Rua Eduardo Sprada, 2.560 – 
Bairro Campo Comprido. Curitiba – PR. CNPJ (MF): 37.564.869/0001-79. 
Lotes: 61, 62, 66 e 67. Valor: R$ 7.887,61 (Sete mil, oitocentos e oitenta e 
sete reais e sessenta e um centavos). Castilho – SP, 03 de junho de 2022. 
Hélio Prates Brandão. Pregoeiro.

 Prefeitura de Castilho

Processo Licitatório 64/2022. Chamamento Público 01/2022. Objeto: 
Credenciamento de empresa de pequeno porte (preferencialmente ME’s e 
EPP’s) para a concessão do benefício financeiro denominado de “Programa 
Bolsa Aluguel Empresa”, instituído pela Lei Municipal 3.025, de 31 de 
agosto de 2021, e alterada pela Lei Municipal 3.052, de 23 de novembro 
de 2021. Edital de Rerratificação. 1 – O prazo previsto para a entrega do 
envelope (Plano de Trabalho) passa a ser até 17 horas do dia 20/06/2022. 
2 – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – 
SP, 03 de junho de 2022. Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

 Prefeitura de Castilho

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A Companhia Ituana de Saneamento – CIS 
informa a abertura do Pregão Presencial 
nº 25/2022 para o Registro de preços para 
aquisição de Motores IP 55 novos para ins-
talação nos sistemas de bombeamento das 
estações elevatórias de água bruta, tratada 
e de esgoto. Os envelopes deverão ser entre-
gues até às 08:50h do dia 22/06/2022.
O Edital completo está à disposição para con-
sulta e impressão no site da Companhia Itua-
na de Saneamento – CIS: www.cis-itu.com.br/
licitacoes, ou diretamente na CIS no qual o in-
teressado deverá trazer um CD para cópia jun-
to ao Depto. de Compras e Licitações, sito na 
Rua Bartira, nº 300/A, Vila Leis, das 08h00 às 
11h30 e das 13h00 às 16h30. Itu, 03/06/2022. 
Reginaldo Pereira dos Santos – Diretor Supe-
rintendente – CIS. 

COMPANHIA ITUANA 
DE SANEAMENTO - CIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2.022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de publicação, em jornal de 
circulação municipal, de atos administrativos e demais 
informes de utilidade pública. DATA DA REALIZAÇÃO: 
Dia 20 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 03 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, 03 de junho de 2.022.
Antônio Carlos Reschini - Prefeito

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 0026/2020, TOMADA DE PREÇO N° 0011/2020, Contratada: 
W.V. FERNANDES EIRELI Objeto: Contratação de Empresa especializada 
para a execução de pavimentação asfáltica situado a Rua Alexandre Eder 
– Bairro Parque Industrial Embu Guaçu – São Paulo. Vigência: 02/06/2022 
a 29/11/2022. Embu Guaçu 03 de junho de 2022, José Antônio Pereira - 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 022/2022 do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL objetivando a AQUISIÇÃO DE COMPUTA-
DORES COMPLETO E NOTEBOOKS através do sistema de REGISTRO 
DE PREÇOS. Início do acolhimento de propostas: às 17:30 horas, do dia 
06/06/2022, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia 21/06/2022, data 
e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 21/06/2022. Local Sítio: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no ende-
reço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone: 11 
4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licita-
ção Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 002/2022, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa es-
pecializada em fornecimento e montagem de sistema Nobreak Hospitalar, 
para ser instalado na nova maternidade de Franco da Rocha. Os envelopes 
contendo a proposta e documentação, serão recebidos na Diretoria de Ges-
tão de Suprimentos, até as 10h00min do dia 21/06/2022, no qual terá início 
a sessão pública para credenciamento e abertura dos envelopes. A pasta 
completa contendo o edital e seus anexos pode ser adquirida gratuitamen-
te através de download no site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.
sp.gov.br (Acesso à informação / Licitações e Contratos / Licitações / Editais 
de Licitação) ou diretamente na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, 
devendo a empresa solicitante, em posse de uma mídia digital para ser 
copiado em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de Maio, Nº 97, Vila 
Maggi. Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

ABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na 
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Lici-
tação Pública, na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob Nº 003/2022, 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de elaboração e execução da 
reprogramação do plano de trabalho social (pts) do Residencial Polônia. 
Os envelopes contendo a proposta e documentação, serão recebidos na 
Diretoria de Gestão de Suprimentos, até as 15h00min do dia 21/06/2022, 
no qual terá início a sessão pública para credenciamento e abertura dos 
envelopes. A pasta completa contendo o edital e seus anexos pode ser 
adquirida gratuitamente através de download no site desta Prefeitura: http://
www.francodarocha.sp.gov.br (Acesso à informação / Licitações e Contra-
tos / Licitações / Editais de Licitação) ou diretamente na Diretoria de Supri-
mentos desta Prefeitura, devendo a empresa solicitante, em posse de uma 
mídia digital para ser copiado em arquivo digital, localizada na Rua Cinco de 
Maio, Nº 97, Vila Maggi. Informações Fone: 11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2022 
(RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DIS-
TÂNCIA NACIONAL (LDN), FIXO – FIXO E FIXO – MÓVEL, INCLUINDO O FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ACESSO DIGITAL E1 – R2 DIGITAL OU SIP TRUNK, COM FAIXA DE NUMERA-
ÇÃO DE 1 GRUPO COM 10 DDR, E 19 LINHAS AVULSAS INSTALADAS NOS ENDEREÇOS ESPE-
CIFICADOS, PARA CONEXÃO DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT), 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA - SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. Retifica a 
abertura para o dia: 21/06/2022, às 08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital, 
seus anexos e a retificação encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 02 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
038/2022 (RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI-
ÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIÁRIOS USADOS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA - SP. 
Abertura: 21/06/2022, às 10h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, 
nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de 
segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.her-
culandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 02 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
039/2022 (RESUMIDO). Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI-
ÇÃO DE VEICULO (VAN) ZERO KM, ANO/MODELO A PARTIR DE 2020/2021, DESTINADA AO 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE HERCULÂNDIA, CONFORME RESOLUÇÃO SS-134, ORIUNDO 
DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. Abertura: 21/06/2022, às 13h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Me-
nor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço 
Municipal, Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do 
telefone (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min 
às 16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 02 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO REABERTURA LICITAÇÃO
Pregão Presencial N° 21/2022 – P.A.: 4359/2022.

Objeto: Registro de preços visando futura e possível aquisição de materiais para manutenção da 
malha viária e outros em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Mobilidade Urbana, Obras e Serviços – SPMUOS
Ficam convocadas as empresas credenciadas que apresentaram propostas para comparecerem no 
dia 07 de junho de 2022, às 14:00 hrs no setor de Licitações e Contratos (Av. Benedito Rodrigues de 
Freitas, 330, Centro, IGARATÁ/SP, CEP 12.350.000) para reabertura da sessão pública. 

Igaratá, 03 de junho de 2022.
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022 – PROC. ADM. Nº 2720/2022 – EDITAL Nº 25/2022

O Município de Igaratá, através do seu Prefeito, no uso do seu poder discricionário, observando 
ainda à conveniência e oportunidade, quanto a oferta de bens e serviços objeto da licitação, torna pú-
blico e para conhecimento de todos os interessados, a exclusão do item 02 “EMULSÃO ASFALTICA 
RR2C” do supramencionado edital com fundamento no artigo 49 da Lei 8666/93. 
Sendo está a única modificação feita no referido edital, será mantida a data para disputa anteriormen-
te prevista para o item remanescente. 
Maiores informações: 4658-1318, licitacaoigarata@gmail.com

Igaratá, 03 de junho de 2022.
Prefeito Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Chamamento Público nº 010/2022
Licitação nº 031/2022 
Objeto: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfál-
tico em todas as regiões de Sumaré (Picerno, Centro, Nova Veneza, Maria Antônia, Área 
Cura e Matão) - verbas oriundas do projeto Desenvolve São Paulo.
Interessado: Secretaria Municipal de Obras 
Errata: Publicado no Jornal Gazeta de São Paulo em 20/05/2022 – Pág: A6 - onde se lê: 
Concorrência nº 010/2021 - Leia-se: Concorrência nº 010/2022

Sumaré, 03 de junho de 2022.
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 028/2022
Licitação nº 044/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de livros físicos a serem utilizados na formação 
dos professores da rede municipal de ensino.
Regime de Execução: Entrega parcelada (Preço unitário)
Tipo: Menor valor  por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 20/06/2022 às 09:00 horas. Valor do 
edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela empresa inte-
ressada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do 
site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua João 
Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-5300 das 08:30 
às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 03 DE JUNHO DE 2022.
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
EDITAL Nº 51/2022 - PROCESSO Nº 55/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de ferramentas e equipamentos. 
O Edital está disponível gratuitamente através 
dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.
saae.sp.gov.br. Este Pregão será realizado de 
forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa 
Brasileira de Mercadoria, na data de 21 de ju-
nho de 2022, às 09h00. Maiores informações, 
na Gerência de Compras, Licitações e Contra-
tos do SAAE, através do telefone: (19) 3834-
9430. Indaiatuba, 03 de junho de 2022. Engº 
Pedro Claudio Salla - Superintendente 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022
EDITAL Nº 55/2022 - PROCESSO Nº 59/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
prestação de serviços de análise de efl uentes e 
águas de reuso, conforme Anexo I - Termo de 
Referência. O Edital está disponível gratuita-
mente através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.
com.br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será 
realizado de forma ELETRÔNICA, através da 
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na 
data de 28 de junho de 2022, às 09h00. Maio-
res informações, na Gerência de Compras, 
Licitações e Contratos do SAAE, através do 
telefone: (19) 3834-9430. Indaiatuba, 03 de ju-
nho de 2022. Engº Pedro Claudio Salla - Su-
perintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022
EDITAL Nº 56/2022 - PROCESSO Nº 60/2022
OBJETO: Registro de Preços para eventual 
aquisição de peças de reposição para cami-
nhões. O Edital está disponível gratuitamente 
através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.
br e www.saae.sp.gov.br. Este Pregão será rea-
lizado de forma ELETRÔNICA, através da BBM 
– Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data de 
30 de junho de 2022, às 09h00. Maiores infor-
mações, na Gerência de Compras, Licitações e 
Contratos do SAAE, através do telefone: (19) 
3834-9430. Indaiatuba, 03 de junho de 2022. 
Engº Pedro Claudio Salla - Superintendente

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2022

SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - PROCESSO Nº 200.435/2022

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de cimento Portland. 
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis 
para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As 
propostas serão recebidas até às 08h00min do 20 de junho de 2022, exclusivamente 
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das 
Cruzes, 03 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral. 

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 305/2022 proces-
so: 12507/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de ma-
teriais odontológicos. Secretaria Municipal De 
Saúde.
Fica redesignada a data de processamento do 
pregão conforme segue: O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 21/06/2022 às 14h00min 
e abertura a partir das 14h02min. O edital, na ín-
tegra, e demais informações, encontram-se à dis-
posição dos interessados, no Portal de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Universidade de São Paulo - Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
COMUNICADO

A Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Toma-
da de Preços, sob nº 03/2022 - PUSP-RP, no dia 8/6/2022 às 13h30min, cujo objeto é a implantação de rede de esgoto 
nas Ruas Paineiras e Clóvis Vieira, Campus USP de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente no Serviço de Material da PUSP-RP, sito à Av. Bandeirantes, 3.900, Prédio da PUSP-RP, 
sala 37, Monte Alegre, Ribeirão Preto/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 18h00, ou pelo site www.usp.br/licitacoes.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº: 25/2022 - PUSP-RP - PROCESSO Nº: 21.1.517.53.7
Oferta de Compra nº: 102143100582022OC00041 - A Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº: 25/2022 - PUSP-RP, do tipo menor preço, cujo 
objeto é controle, operação e fi scalização de portarias e edifícios, conforme especifi cações e condições constantes no 
Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 6/6/2022, estando 
a sessão de disputa agendada para o dia 22/6/2022 às 9h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico 
de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP” através 
do sítio www.bec.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 6/6/2022, além da página da BEC, 
citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br e na Serviço de Material - 
Avenida Bandeirantes nº 3900 - Edifício da Administração - sala 37 - Monte Alegre - Ribeirão Preto/SP - CEP: 14040-900.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E DE 
INFORMÁTICA PARA A APAE. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 
Solicitação do edital e esclarecimentos: (14) 3883-9309 ou no e-mail licitacao@
bofete.sp.gov.br, podendo ser consultado no sitio oficial www.bofete.sp.gov.br; INÍCIO 
DA FASE DE LANCES: 24/06/2022,às 9h00; LOCAL: sítio www.bllcompras.com. Os 
demais atos estarãodisponíveis no endereço eletrônico www.bofete.sp.gov.br.Bofete, 
03 de junho de 2022
Claudécio José Eburneo- Prefeito Municipal

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DO JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 21/06/2022 
(Com recebimento das propostas das 09h do 
dia 06/06/2022 até às 09h do dia 21/06/2022), 
realizará o Início da Disputa de Preços referen-
tes à abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2022, que tem como objeto o “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES, 
BUEIROS E GALERIAS DE ÁGUA PLUVIAL 
EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO” A sessão 
pública de processamento do Pregão será 
realizada exclusivamente por meio eletrônico/
Internet, mediante condições de segurança – 
criptografia e autenticação – em todas as suas 
fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
disponível em www.bbmnetlicitacoes.com.
br. A formalização de consultas poderão ser 
obtidas no Departamento de Licitações pelo 
endereço de e-mail: licitacoes@camposdojor-
dao.sp.gov.br; e pelo telefone: (12) 3668-5450 
ou (12) 3662-3685. O Edital completo poderá 
ser obtido pelos interessados pelo endereço 
eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br ; ou 
www.camposdojordao.sp.gov.br ; “acesso no 
link – Editais e Licitações”. Campos do Jordão, 
03 de junho de 2022. Lucineia Gomes da Silva 
- Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tações - Pregoeira
 
-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DE JORDÃO faz saber a quem possa interes-
sar que: * às 10:00 horas do dia 22/06/2022, 
realizará a abertura dos envelopes referen-
tes à Abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2022, que tem como objeto o “REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SO-
ROS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MU-
NICIPAL, FARMACIA CENTRAL, ESF, UNIDA-
DES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE”. O valor do Edital é de 
R$ 20,00 (vinte reais) cada, mediante recolhi-
mento ao Tesouro Municipal, ou gratuitamente 
através de solicitação por e-mail: licitacoes@
camposdojordao.sp.gov.br ou pelo site: http://
camposdojordao.sp.gov.br/Licitacoes/; O Edital 
e maiores informações poderão ser obtidas no 
Departamento de Licitações, situado a Rua Frei 
Orestes Girardi, nº 893, Vila Abernéssia, neste 
Município, de segunda à sexta feira, no horá-
rio das 11:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 
3662-3685. Campos do Jordão, 03 de junho de 
2022. Lucineia Gomes da Silva - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitações - Pre-
goeira
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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

 Senhores Acionistas, a Administração da Argemil Armazéns Gerais Mirambava S.A., em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, submete à apreciação dos acionistas o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos Auditores 
Independentes, correspondentes aos exercícios findos em 31/12/2021 e de 2020.  Santos 25/05/2022. A Diretoria.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Argemil Armazéns Gerais Mirambava S.A.  -  CNPJ/MF 46.201.869/0006-00
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares reais) (As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1. Contexto operacional: A Argemil Armazéns Gerais Mirambava S.A. (“Sociedade”), foi 
constituída em 7/7/81 com objeto social: “Armazéns Gerais e Operações portuárias em 
geral, nos termos da Lei nº 8.630 de 25/2/93 compreendendo os serviços de estiva e 
destiva de navios, bem como os demais correlatos ás escalas de operações de navios 
nos Portos; o estabelecimento de armazéns para guarda, conservação e depósito de 
mercadorias de terceiros, podendo executar serviços inerentes a essas atividades; ser-
viços de movimentação de mercadorias de qualquer natureza destinadas a embarque e 
desembarque de navios por meio de pessoal e materiais apropriados , e outros equipa-
mentos especializados; demais serviços inerentes ás atividades de Operador Portuário 
no regime de armazéns gerais conforme Lei 1102; Entidade Estivadora; Transporte Ro-
doviário em Geral, Municipais, Intermunicipais, Interestaduais e Internacionais; partici-
pação em outras sociedades como sócia quotista e/ou acionista; intermediação e o 
agenciamento de transporte rodoviário de produtos químicos e petroquímicos e de deri-
vados de petróleo a granel ou embalados entre outras empresas industriais e/ou comer-
ciais desses produtos e as empresas transportadoras e/ou produtoras e as empresas 
transportadoras e/ou transportadores autônomos de carga” e “transporte rodoviário de 
produtos perigosos”. A Sociedade possui Sede na cidade de Suzano, estado de São 
Paulo, na Rua Coronel Souza Franco, nº 64, Bairro Vila Maluf, CEP 08685-010. Em 
29/6/18, diante do interesse dos sócios de segregarem a forma de atuação da Socieda-
de em unidades de negócio distintas, foi deliberada e aprovada a cisão parcial da Em-
presa em favor a transferir para Kadosh, sociedade constituída para este fim, a Parcela 
Cindida. Em consequência a Argemil teve seu Capital Social reduzido no mesmo valor da 
redução verificada em seu patrimônio líquido R$ 21.411.200,00, cancelando-se 
21.411.200 quotas integralizadas. Em 12/2/19, foi aprovada conforme Ata de Reunião 
dos Quotistas a transformação da Sociedade Limitada em Sociedade Anônima. Em 
5/11/19, foi aberta a filial de Santos, aprovada e deliberada conforme AGE em 20/9/19 
a filial na Rua Quinze de Novembro, 46, Centro, CEP 11010-150, como escritório admi-
nistrativo. Em 6/11/19, foi realizada AGE para aprovar a filial de Santos se tornar a Sede 
e a de Suzano passar a ser filial. Em 20/12/19, conforme AGE foi aprovada e deliberada 
a abertura da filial administrativa de Ribeirão Preto, na Rodovia Alexandre Balbo s/n KM 
327. O plano da Administração para os próximos anos é de uma expectativa de retoma-
da das operações, partindo na mudança do objeto social para distribuidora de combus-
tíveis, uma vez que no planejamento estratégico busca implementar toda a cadeia logís-
tica com a verticalização de combustíveis e produtos químicos, utilizando outras 
empresas do Grupo. 1.1. Impactos da COVID-19: Os anos de 2020 e 2021 se notabiliza-
ram pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que provocou crises sanitária e 
econômico-financeira de alcance mundial, cujos efeitos ainda hoje são sentidos global-
mente, inclusive no Brasil. Esses impactos impuseram à Argemil desafios de toda ordem 
- administrativos e financeiros -, que a Companhia soube navegar a fim de manter a 
continuidade de seus projetos de investimentos e a sua sólida saúde financeira, sem 
perder o foco na preservação da integridade física e mental de seus funcionários e ter-
ceirizados. Ao longo do exercício, a Companhia manteve seus projetos em andamento, 
sem sofrer interrupções, paralisações ou suspensões de qualquer natureza, ao mesmo 
tempo, adotou medidas de preservação do caixa, negociação com fornecedores e pres-
tadores de serviço, fazendo a contenção de custos e despesas, bem como administrati-
vas de simplificação e eficiência da estrutura organizacional. 2. Base de elaboração e 
apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. Declaração de conformidade e 
aprovação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis da Empresa 
para os exercícios findos em 31/12/21 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronuncia-
mentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprova-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Empresa adotou todas as normas, 
revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC que estavam em vigor em 
31/12/21. As demonstrações contábeis da Empresa do exercício findo em 31/12/21, 
foram autorizadas para emissão pela Administração da Empresa em 25/5/22, conside-
rando os eventos subsequentes ocorridos até esta data. 2.2. Base de apresentação: As 
demonstrações contábeis são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação 
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na prepara-
ção das demonstrações contábeis são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser regis-
trado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabili-
dade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de 
ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão para 
devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para demandas judiciais. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de 
estimativa. A Empresa revisa suas estimativas e premissas anualmente. 2.3. Moeda 
funcional: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional da Empresa. 2.4. Conversão de moeda estrangeira: Os ativos e passivos mo-
netários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional (o 
Real) utilizando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços patrimo-
niais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verifica-
dos entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e nos encerramentos dos 
exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. 2.5. 
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Tais estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do 
valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujei-
tos à estas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo 
valor justo, estimativas para reconhecimento da Perda Esperada com Crédito de Liqui-
dação Duvidosa (PECLD), bem como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para demandas judiciais. A liquidação das transações envol-
vendo estas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis, devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de 
estimativa. A Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente essas esti-
mativas e suas premissas. 2.6. Regime de escrituração contábil: As receitas, os custos 
e as despesas foram registrados pelo regime de competência. Os ativos realizáveis e 
passivos exigíveis até o prazo de um ano foram classificados no circulante e aqueles 
com prazos superiores a um ano foram classificados no grupo não circulante. 3. Sumá-
rio das principais práticas contábeis: a) Reconhecimento da receita, custos e despe-
sas: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos 
serão gerados para a Empresa e quando possa ser mensurada de forma confiável. A 
receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A empresa avalia as 
transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está 
atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal 
em todos os seus contratos de receita. As receitas são apresentadas nos resultados dos 
exercícios pelo seu valor líquido, ou seja, excluem os impostos incidentes sobre elas e 
são reconhecidas com base nos serviços prestados, na sua efetiva prestação. O resul-
tado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência 
sendo os custos compostos por gastos com produção e serviços que estão demonstra-
dos separadamente das despesas operacionais, e são registrados no exercício em que 
incorrerem. b) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa e saldos positivos em contas 
correntes mantidas junto às instituições financeiras. A Empresa considera equivalentes 
de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhe-
cido de caixa e, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por 
conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa 
quando tem vencimento de curto prazo, como por exemplo, três meses ou menos, a 
contar da data da contratação. As aplicações realizadas em investimentos com venci-
mento superior a três meses são classificadas como títulos e valores mobiliários, uma 
vez que possuem uma liquidez diferenciada. c) Contas a receber de clientes: Estão 
apresentadas a valores de realização e, quando necessário, serão constituídas provi-
sões para perdas com base na análise dos riscos de realização, em montante conside-
rado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização dos rece-
bíveis. d) Imobilizado e intangível líquido: São registrados pelos custos de aquisição 
deduzido da depreciação e amortização acumuladas. As depreciações e amortizações 
são computadas pelo método linear e reconhecidas no resultado do exercício de acordo 
com as taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração o tempo da vida útil-
-econômica estimada dos bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou 
quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventu-
al ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre 
o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do 

resultado no exercício em que o ativo for baixado. As benfeitorias em propriedades ar-
rendadas são demonstradas pelo custo de aquisição acrescido da mais valia, resultado 
do custo atribuído (deemed cost), em conformidade com o Pronunciamento Técnico 37 
- Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, ICPC 10 - Interpretação 
sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado emitidos pelo CPC. e) Impairment de ativos 
não financeiros: De acordo com as disposições do CPC 01 - Redução ao Valor recuperá-
vel de ativos, ativo imobilizado e ativo intangível são submetidos a testes de perda no 
valor recuperável sempre que eventos ou alterações em circunstâncias indicarem que 
seu valor contábil poderá não ser recuperado. Os ativos que têm vida útil definida são 
revisados para verificação de indicadores de impairment em cada data de balanço e 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Caso exista indicador, os ativos são testados para impair-
ment. Uma perda por impairment é reconhecida pelo montante em que o custo contábil 
do ativo excede seu valor recuperável. f) Tributação: Impostos sobre as vendas: As re-
ceitas de vendas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições pe-
las seguintes alíquotas básicas: • Imposto Sobre Serviços (ISS) - alíquota de 4%; • 
Programa de Integração Social (PIS) - alíquota 1,65%; • Contribuição para Financia-
mento de Seguridade Social (COFINS) - alíquota de 7,6%. Lucro real anual: Para os 
exercícios de 2021 e de 2020 o regime de tributação da Empresa foi o lucro real anual 
aplicando-se as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição, observando 
os critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente, calculados pelas alíquotas regu-
lares de 15%, acrescida de adicional de 10% para o Imposto de Renda e de 9% para a 
Contribuição Social. g) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A 
preparação das demonstrações contábeis da Empresa 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 divulgações de passivos na data-
-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e 
estimativas poderiam levar a resultados que requeiram ajustes ao valor contábil do 
ativo ou passivo afetado em períodos futuros. h) Ativos contingentes e provisão para 
demandas judiciais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passi-
vos são as seguintes: • Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há ga-
rantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos com 
êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; • Passivos: são provisio-
nados quando as perdas forem avaliadas como prováveis de desembolso de caixa futu-
ro e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 
avaliados como sendo de perdas possíveis, são apenas divulgados em nota explicativa, 
e os passivos avaliados como de perdas remotas, não são provisionados e, tampouco, 
divulgados. i) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reco-
nhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômico-
-futuros serão gerados em favor da Empresa, e seu custo ou valor, puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial, quando a Empresa 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cam-
biais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes, quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. j) Instrumentos financeiros - reconhecimento 
inicial e mensuração: Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da 
data em que a Empresa se torna parte das disposições contratuais destes. No momento 
do reconhecimento inicial, os ativos financeiros são classificados como ativos financei-
ros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos manti-
dos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda; e os passivos financei-
ros são classificados como passivo financeiro a valor justo por meio do resultado. I) 
Mensuração subsequente: A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros 
depende da classificação de ativos e passivos financeiros, que pode ser da seguinte 
forma: • Ativos financeiros: os principais ativos financeiros reconhecidos pela Empresa 
são caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outros ativos. São 
classificados de acordo com o propósito para os quais foram adquiridos; • Ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem ativos financeiros 
mantidos para negociação e ativos designados no reconhecimento inicial ao valor justo 
por meio do resultado. A cada data do balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os 
juros, correção monetária, a variação cambial e as variações decorrentes da avaliação 
ao valor justo são reconhecidos no resultado quando incorridos, na data contábil de re-
ceitas e despesas financeiras; • Passivos financeiros: os principais passivos financei-
ros reconhecidos pela Empresa são contas a pagar de fornecedores, empréstimos e fi-
nanciamentos e saldos com partes relacionadas. São classificados de acordo com a 
natureza dos instrumentos financeiros contratados: (i) Passivos financeiros mensura-
dos ao valor justo por meio do resultado: incluem passivos financeiros usualmente ne-
gociados antes do vencimento, passivos designados no reconhecimento inicial ao valor 
justo por meio do resultado. A cada data do balanço são mensurados pelo seu valor 
justo. Os juros, correção monetária, a variação cambial e as variações decorrentes da 
avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado quando incorridos, na data con-
tábil de receitas e despesas financeiras; (ii) Empréstimos e financiamentos: após reco-
nhecimento inicial, os empréstimos e financiamentos estão sujeitos a juros e são men-
surados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva 
de juros. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento 
da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da 
taxa efetiva de juros; (iii) Outros passivos financeiros: os juros, atualização monetária e 
variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos, 
na conta contábil de receitas ou despesas financeiras. A Empresa classifica nessa ca-
tegoria os passivos relativos a fornecedores e contas a pagar e outras obrigações. II) 
Hierarquia de valor justo: A Empresa usa a seguinte hierarquia para determinar e divul-
gar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica de avaliação: • Nível 1: pre-
ços cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; • 
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo 
sobre o valor justo registrado sem observáveis, direta ou indiretamente; • Nível 3: téc-
nicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não 
sejam baseados em dados observáveis no mercado. Equivalentes de caixa e títulos e 
valores mobiliários são classificados dentro do Nível 2 e o valor justo é informado pelo 
banco via extratos dos bancos, que fazem uso de preços de mercado cotados para ins-
trumentos similares. O valor justo de equivalentes de caixa, contas a receber e contas a 
pagar se aproxima de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao venci-
mento no curto prazo desses instrumentos e, portanto, não foi necessária a aplicação de 
técnicas para mensurá-lo. 
4. Caixa e equivalentes de caixa:   2021   2020
Bancos 36 7
 36 7
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplica-
ção financeira de curto prazo, de alta liquidez, que é prontamente conversível em um 
montante conhecido de caixa e que está sujeita a um insignificante risco de mudança 
de valor. 5. Tributos a recuperar:   2021   2020
Saldo Negativo de IRPJ (a) - 282
PIS 11 8
COFINS 46 35
Total tributos a recuperar - circulante 57 325
(a) O valor é proveniente de saldo negativo apurado em 2014. Em dezembro de 2019 a 
empresa solicitou a restituição do saldo não compensado, mediante entrega do pedido 
de restituição. Em 2021 o saldo foi reclassificado para o ativo não circulante, sendo 
assim, em 31/12/21 o saldo de tributos a recuperar - não circulante é de R$ 282.
6. Despesas Antecipadas:   2021   2020
Prêmios de Seguros a apropriar 4 9
Vale Alimentação - 1
 4 10
7. Partes Relacionadas:
Mútuos ativos Prazo               2021   2020
Eudmarco Armazéns Gerais Ltda (2) indeterminado 2.407 2.407
Fca Com. Ext. e Logística Ltda (2) indeterminado 4.870 4.870
  7.277 7.277
Mútuos passivos Prazo               2021   2020
Aba Infraestrutura e Logística Ltda. (2) indeterminado 327 327
Bandeirante Química Ind. E Com. Ltda. (1) indeterminado - 70
Kadosh Participações (1) indeterminado 163 156
Concais (2) indeterminado 3.280 3.280
Adonai Química (2) (a) indeterminado 722 -
Carlos Cesar Floriano Indeterminado 200 -
Alípio José Gusmão dos Santos indeterminado 190 -
  4.882 3.833

 Nota    2021    2020
Receita operacional líquida 15 - -
Custo de prestação de serviços 16 - (418)
  - (418)
(+/-) Despesas e receitas operacionais
 Despesas administrativas e comerciais 17 (1.030) (976)
Prejuízo antes do resultado financeiro  (1.030) (1.394)
 Despesas financeiras  (11) (11)
 Receitas financeiras  403 176
 18 392 165
Resultado antes das provisões tributárias  (638) (1.228)
 Imposto de renda e contribuição social corrente 22 33 99
Prejuízo do exercício  (605) (1.129)
Prejuízo por ação (em R$)  (0,03) (0,06)

Fluxo de caixa das atividades operacionais    2021    2020
Resultado líquido antes das provisões tributárias (638) (1.228)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais"
 Depreciações e amortizações 278 787
 Juros e variações monetárias líquidas s/mútuos 9 6
(Decréscimo)/acréscimo em ativos
 Tributos a recuperar (14) (21)
 Outros créditos (302) -
 Despesas antecipadas 5 (9)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
 Fornecedores - (10)
 Obrigações trabalhistas e tributárias 8 (1)
 Outras contas a pagar 33 70
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais (621) (404)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizados e intangíveis - -
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento - -
Das atividades de financiamentos com acionistas
Mútuos concedidos ou pagos (72) (44)
Mútuos captados ou recebidos 722 440
 650 396
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 650 396
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 29 (8)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7 15
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 36 7
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa 29 (8)

    2021    2020
Prejuízo do exercício (605) (1.129)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (605) (1.129)

  Ajuste de
 Capital  avaliação Prejuízos
   social patrimonial acumulados     Total
Saldos em 31/12/19 18.689 257 (12.550) 6.396
Aumento de capital 1.910 - - 1.910
Prejuízo do exercício - - (1.129) (1.129)
Realização dos ajustes de avaliação  
 patrimônial (líquido de impostos) - (193) 193 -
Saldos em 31/12/20 20.599 64 (13.486) 7.177
Aumento de capital - - - -
Prejuízo do exercício - - (605) (605)
Realização dos ajustes de avaliação  
 patrimônial (líquido de impostos) - (64) 64 -
Saldos em 31/12/21 - - (14.027) 6.572

(1) As operações com partes relacionadas, celebradas por contrato de mútuo com 
pessoas ligadas, com amortizações periódicas, são corrigidas mensalmente à taxa 
de 100% do CDI; (2) As operações comuns de saldos entre partes relacionadas, em 
contas correntes de empresas coligadas e entre controladoras em contas correntes de 
empresas coligadas e entre controladoras e suas controladas, sem vencimento pre-
determinado, não há incidência de encargos financeiros e cobrança de juros: (a) Em 
2021 para honrar seus compromissos a empresa realizou mútuo com empresa ligada.
8. Imobilizado: Vida útil (em anos) Taxa %   2021   2020
Fração imóvel - Ribeirão Preto - - 3.264 3.264
Máquinas, aparelhos e equipamentos 10 10 970 970
Equip. eletrônicos proc. de dados 5 20 162 162
Móveis e utensílios 10 10 21 21
Ferramentas 10 10 2 2
Benf. propriedades arrendadas - - 4.547 4.547
Benf. propr. Arrend. deemed coast - - 2.976 2.976
Total   11.942 11.942
Depreciação acumulada   (8.418) (8.140)
Projetos em andamento   120 120
Ativo imobilizado líquido   3.644 3.922
Avaliamos o valor contábil dos bens do ativo imobilizado e concluímos que os mesmos 
não estão apresentados acima de seu valor recuperável por uso ou venda.
8.1. Movimentação do custo do ativo imobilizado:
Custo - 2020    2020 Adições Baixas    2021
Fração imóvel - Ribeirão Preto 3.264 - - 3.264
Máq. aparelhos e equipamentos 970 - - 970
Equip. eletrônicos proc. de dados 162 - - 162
Móveis e utensílios 21 - - 21
Ferramentas 2 - - 2
Benf. propriedades arrendadas 4.547 - - 4.547
Benf. Prop. Arrend. deemed coast 2.976 - - 2.976
Total 11.942 - - 11.942
8.2. Movimentação da depreciação do ativo imobilizado:
Depreciação 2020    2020 Adições Baixas    2021
Fração imóvel - Ribeirão Preto - - - -
Máquinas, aparelhos e equipamentos (700) (29) - (729)
Equip. eletrônicos proc. de dados (158) (1) - (159)
Móveis e utensílios (19) - - (19)
Ferramentas (2) (1) - (3)
Benf. propriedades arrendadas (4.383) (149) - (4.532)
Benf. Prop. Arrend. deemed coast (2.878) (98) - (2.976)
Total (8.140) (278) - (8.418)
Depreciação 2019    2019 Adições Baixas    2020
Fração imóvel - Ribeirão Preto - - - -
Máquinas, aparelhos e equipamentos (652) (48) - (700)
Equip. eletrônicos proc. de dados (157) (1) - (158)
Móveis e utensílios (19) - - (19)
Ferramentas (1) (1) - (2)
Benf. propriedades arrendadas (3.939) (444) - (4.383)
Benf. Prop. Arrend. deemed coast (2.586) (292) - (2.878)
Total (7.354) (786) - (8.140)
9. Fornecedores:   2021   2020
Fornecedores 10 10
 10 10
Fornecedores nacionais representados substancialmente por valores a vencer em até 
30 dias. 10. Obrigações tributárias e trabalhistas:   2021   2020
Provisão para férias e encargos 1 1
INSS a recolher 3 1
Autônomos a pagar 5 -
Obrigações trabalhistas 9 2
Circulante 9 2
Contribuições retidas a recolher 2 1
Obrigações tributárias 2 1
11. Outras Contas a Pagar:   2021   2020
Aluguéis a Pagar 30 -
Energia Elétrica a Pagar - 1
Seguros a Pagar 6 3
IPTU a Pagar 91 91
Taxas e Emolumentos a Pagar 1 -
Total 128 95
12. Adiantamento para futuro aumento de Capital:    2021   2020
Carlos Cesar Floriano - 200
Alípio José Gusmão dos Santos - 190
Total - 390
13. Impostos Diferidos:   2021   2020
IRPJ - 24
CSLL - 9
Total - 33
14. Patrimônio líquido: 14.1. Capital social: O capital social subscrito é de R$ 20.598 
e estão representadas por 20.598.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal. A composição do capital social é como segue:    2021    2020
Carlos Cesar Floriano 10.299 10.299
Alípio José Gusmão dos Santos 10.299 10.299
Total 20.598 20.598

A T I V O Nota    2021    2020
Circulante: Caixa e equivalentes de caixa 4 36 7
 Tributos a recuperar 5 57 325
 Outros créditos  303 -
 Despesas antecipadas 6 4 10
  400 342
Não circulante: Partes relacionadas 7 7.277 7.277
 Tributos a Recuperar 5 282 -
  7.559 7.277
 Imobilizado 8 3.644 3.922
  3.644 3.922
Total do ativo não circulante  11.203 11.199
Total do ativo  11.603 11.541
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante: Fornecedores 9 10 10
 Obrigações trabalhistas 10 9 2
 Obrigações tributárias 10 2 1
 Outras contas a pagar 11 128 95
  149 108
Não circulante: Partes relacionadas 7 4.882 3.833
 Adiantamento para futuro aumento de capital 12 - 390
 Impostos diferidos 13 - 33
Total do passivo não circulante  4.882 4.256
Patrimônio líquido: Capital social 14 20.599 20.599
 Ajuste de avaliação patrimonial  - 64
 Prejuízos acumulados  (14.027) (13.486)
Total do patrimônio líquido  6.572 7.177
Total do passivo e do patrimônio líquido  11.603 11.541

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Aos Acionistas e Administradores da Argemil Armazéns Gerais Mirambava S.A. San-
tos - SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações 
contábeis da Argemil Armazéns Gerais Mirambava S.A. (“Companhia”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Argemil Armazéns Gerais Mirambava S.A. em 
31/12/21, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 
(CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Ênfase: Transações com partes relacionadas: Conforme 
mencionado na Nota 7 às demonstrações contábeis, a Companhia possui transações 
com partes relacionadas e é conduzida no contexto de um grupo de Companhias. Conse-
quentemente, a análise das demonstrações contábeis deve considerar esse fato. Nossa 
opinião não está ressalvada em virtude desse assunto. Responsabilidades da Admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-
ção das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-

dependentemente 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audito-
ria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração; 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso re-
latório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. São Paulo, 25 de maio de 2022. BDO RCS Auditores Associados 
Ltda. - CRC 2 SP 015165/O-8. André Silva Moura - Contador CRC 1 SP 300564/P-1.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Luís Antonio Floriano - Diretor Presidente
Luis Gustavo Batista - Diretor Financeiro

Américo Relvas da Rocha - Diretor Comercial
Eduardo Moraes - Contador CRC 1SP 189685/O-7

14.2. Dividendos e reservas: A destinação do lucro do exercício será como segue: a) 
5% serão aplicados na constituição da reserva legal nos termos e até os limites esta-
belecidos no artigo 193, da Lei Federal nº 6.404/76; b) 1% serão para pagamento de 
dividendos obrigatórios; c) O Lucro remanescente será destinado conforme deliberação 
da Assembleia Geral. No ano de 2021 e 2020, não foi constituído qualquer reserva e 
não houve o pagamento de dividendos devido à existência de prejuízos acumulados. 
15. Receita: Não há receitas devido a reestruturação da organização para distribuidora 
de combustíveis e o aguardo da autorização dos órgãos reguladores.
16. Custos da prestação de serviços:   2021   2020
Pessoal, respectivos encargos - (52)
Serviços contratados de terceiros - (31)
Depreciações e amortizações líquidas - (29)
Gastos gerais - (306)
Total - (418)
17. Despesas administrativas, comerciais e gerais:    2021   2020
Serviços consultoria e assessoria (a) (147) (82)
Tributos e Contribuições (b) (53) (151)
Ocupações e utilidades (c) (443) (24)
Depreciação e amortização (d) (278) (758)
Despesas Indedutíveis (6) (6)
Despesa com pessoal e autônomos (106) -
Outras 3 45
Total (1.030) (976)
(a) Em 2021 houve um aumento com gastos de manutenção em suas instalações 
e com assessoria contábil devido a alterações junto a Secretaria do Estado; (b) A 
empresa negociou os custos de locação em 2021, entrando em um acordo para não 
reembolsar os custos de IPTU; (c) Desde 2020 a despesa com aluguel foi suspensa, 
porém em 2021 passamos a registrar o gasto com aluguel e efetuar a baixa em sua to-
talidade como “Desconto Obtido”; (d) A redução no registro da amortização se deve ao 
fato dos valores correspondentes ao custo terem alcançado 100% do valor registrado.
18. Despesas e receitas financeiras:    2021   2020
Receitas financeiras
Descontos Obtidos (a) 403 176
 403 176
Despesas financeiras
Impostos sobre câmbio - -
Juros passivos s/mútuos (9) (6)
Juros passivos - (3)
Despesas Bancárias (2) (2)
 (11) (11)
Resultado financeiro 392 165
(a) Em 2021 a empresa negociou o valor do aluguel registrando durante o exercício 
o desconto acordado. 19. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros: 
Gerenciamento de riscos: A Empresa participa de operações envolvendo instrumentos 
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais que se destinam a atender às 
suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros, 
principalmente de crédito e aplicações de recursos, riscos de mercado (câmbio e juros) 
e risco de liquidez, ao qual a Empresa entende que está exposta, de acordo com sua 
natureza dos negócios e estrutura operacional. A Administração desses riscos é efetu-
ada por meio de definição de estratégias elaboradas e aprovadas pela Administração 
da Empresa, atreladas ao estabelecimento de sistemas de controle e determinação de 
limite de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros 
com finalidade especulativa. Adicionalmente, a Empresa procede com a avaliação 
tempestiva da posição consolidada acompanhando os resultados financeiros obtidos, 
avaliando as projeções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de 
negócios definido e monitoramento dos riscos aos quais está exposta. As descrições 
dos riscos da Empresa são descritas a seguir: Riscos de mercado: O risco de mercado 
é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa de um instrumento financeiro flutue 
devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado são afetados por 
dois tipos de risco: risco de taxa de juros e risco de variação cambial. Instrumentos 
financeiros afetados pelo risco de mercado incluem aplicações financeiras, contas a 
receber de clientes e contas a pagar. Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de 
a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumen-
to financeiro ou contrato com cliente o que levaria ao prejuízo financeiro. A Empresa 
está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com 
relação a contas a receber). Em 31/12/21 a Empresa não possui saldo de clientes a re-
ceber. Os riscos de crédito nas atividades operacionais da Empresa são administrados 
por normas específicas de aceitação de clientes, análise de crédito e estabelecimento 
de limites de exposição por cliente, os quais são revisados periodicamente. O moni-
toramento das duplicatas vencidas é realizado prontamente para garantir seu recebi-
mento. Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na eventualidade da Empresa 
não dispor de recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em virtude 
dos prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo 
da Empresa é monitorado diariamente, a fim de garantir que a geração operacional de 
caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a 
manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando riscos de liquidez para 
a Empresa. A estrutura de capital da Empresa é formada pelo endividamento líquido e 
pelo saldo do patrimônio líquido, incluindo o saldo de capital e todas as reservas cons-
tituídas. O índice de endividamento líquido da Empresa é composto da seguinte forma:
      2021      2020
Ativo Circulante + Não Circulante 11.603 11.541
Passivo Circulante + não circulante (12.208) (12.670)
Endividamento Líquido (605) (1.129)
20. Imposto de Renda e Contribuição Social: Adoção pelo lucro real anual: Para os 
exercícios de 2021 e de 2020 o regime de tributação da Empresa foi o lucro real anual 
aplicando-se as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição observando 
os critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente, calculados pelas alíquotas re-
gulares de 15%, acrescida de adicional de 10% para o Imposto de Renda e de 9% para 
a Contribuição Social, com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução e o 
regime tributário foi determinado pelo regime de competência do exercício.
    2021    2020
Resultado antes de IRPJ e CSLL (638) (1.228)
(+) Adições 167 298
(-) Exclusões - (44)
Base de cálculo da CSLL (471) (974)
(=) Contribuição social 9% - -
Resultado antes do IRPJ e CSLL (638) (1.228)
(+) Adições 167 298
(-) Exclusões - (44)
Base de cálculo do IRPJ (471) (974)
(=) Imposto de Renda corrente - -
21. Seguros (não auditado): A Empresa mantém seguros com coberturas contrata-
das, consideradas suficientes pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre 
seus ativos e/ou responsabilidades:
Tipo de risco Objeto                 Montante de cobertura
Empresarial Riscos nomeados 80.000
Consideramos que temos um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de 
delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o nosso porte e 
operações, sendo a nossa cobertura de seguros consistentes com as outras empresas 
de dimensão semelhante operando no setor.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO  
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS

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.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - 
PLINIO ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada 
na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.342.072 o re-
querimento feito pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, na 
qualidade de credora fiduciária, objetivando a intimação do devedor fiduciante, IGOR DOS SANTOS 
RG nº 438575118-SSP-SP, CPF/MF nº 328.743.098-00, brasileiro, solteiro, maior, motorista, o qual 
se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos Oficiais de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe 
o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimado a comparecer neste Serviço de Registro de 
Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio 
de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento das prestações em 
atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 06 de junho de 2022, o valor de 
R$543.819,67 (Quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e sete 
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força 
de escritura pública, registrado na matrícula nº 378.540, referente ao prédio situado na Rua Um, n° 
32, 29º Subdistrito - Santo Amaro; -  sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumen-
tos, despesas com as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a 
publicação deste Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente 
posterior ao da última publicação do presente edital, será o mesmo considerado como intimado e 
terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a pur-
gação da mora, à credora-fiduciária será facultado requerer a consolidação da propriedade fiduciária, 
conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 9.514/97. Para que surtam os efeitos legais 
da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presente edital está sendo publicado por três dias 
em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 06 de junho de 2022. PLINIO ANTONIO 
CHAGAS - OFICIAL

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

Ata da Reunião de Diretoria realizada em 30 de março de 2022
1. Data, Horário e local: No dia 30 de março de 2022, às 17:00 horas, realizada de forma remota, nos 
termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações 
S.A. (“Companhia”). 2. Presença: Presentes diretores da Companhia, restando dispensada a convo-
cação. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de Vinhedo, localizada 
na Rua Edgar Marchiori, nº 255, com 12,80 m² (doze vírgula oitenta) na área de Armazenagem e 3,10 
m² (três vírgula dez) de área comum (“Stage”), totalizando uma área de 15,9 m2 (quinze vírgula nove), 
denominada Setor Refrigerado, Distrito Industrial Benedito Storani, CEP 13.288-006, Vinhedo-SP, e 
(ii) a indicação de objeto social para a referida filial. 5. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião, 
após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 
2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: (i) Localizada na 
cidade de Vinhedo, Rua Edgar Marchiori, nº 255, com 12,80 m² (doze vírgula oitenta) na área de 
Armazenagem e 3,10 m² (três vírgula dez) de área comum (“Stage”), totalizando uma área de 15,9 
m2 (quinze vírgula nove), denominada Setor Refrigerado, Distrito Industrial Benedito Storani, CEP 
13.288-006, Vinhedo-SP. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o 
objeto social para a referida filial. 5.3. A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os 
atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. 5. Encerramento e 
Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada. Mesa: Presidente – Sr. Sergio 
Zimerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria Pires Correa, Sr. Luciano Rocha 
Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. Ass.: Mesa: Sérgio Zimerman – Presidente; 
Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimerman; Aline Ferreria Penna Peli; Valéria 
Pires Correa; Luciano Rocha Sessim. JUCESP – Registrado sob o nº 276.143/22-0 em 30/05/2022. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

URBANAS DE SANTOS, BAIXADA SANTISTA,

LITORAL SUL E VALE DO RIBEIRA

Pelo presente Edital, considerando: o Decreto Estadual nº 64.881/2020 e o item “VII” da 

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº06/2020- PGT/CONALIS do MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO - COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA LIBERDA-

DE SINDICAL (CONALIS), o Presidente do sindicato no uso de suas atribuições que lhe 

conferem o Estatuto Social do mesmo, CONVOCA os empregados da START ENGE-

NHARIA E ELETRICIDADE LTDA, CNPJ n.°622070480001-22, lotados em nossa base 

territorial, associados ou não a entidade sindical, para reunirem-se em Assembleia Geral 

Extraordinária, no dia 21 de junho de 2022, às 07:30h em primeira convocação ou às 

08:00h, em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, a qual 

será realizada presencialmente na base da empresa START ENGENHARIA E ELETRI-

CIDADE, sito à Rua Zélia Gigliolli Galves, nº 27266 - Balneária Esmeralda - Praia Grande, 

a fim de dis-cutirem e deliberarem com direito a voz e voto sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA: 

A) Leitura, deliberação e aprovação da Ata da Assembleia anterior;

B) Leitura, Discussão, deliberação e aprovação ou não da Pauta de Reivindicação;

C) Discussão, Deliberação e aprovação ou não de poderes conferidos à Diretoria do Sindicato 

para entabular a negociação coletiva, caso as negociações se vejam frustradas, instaurar 

Dissídio Coletivo junto ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho e utilizar-se de mediação 

ou arbitragem, caso seja necessário;

D) Discussão, Deliberação e Aprovação ou não da conveniência de dar caráter permanente à 

Assembleia Virtual ou Presencial até que se findem as negociações.

Santos, 06 de junho de 2022.

Jair Álvaro da Silva

Presidente

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. 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIA 13.06.2022 – 1ª 
chamada 20 horas. 2ª chamada 20 horas e trinta minutos: local INSTITUTO DE UMBANDA SAGRA-
DA SARACENI, com sede Rua Henrique Sertório, n 88, nesta cidade S.P, CEP 03066-065, inscrito 
CNPJ 26.213.374/0001-89, Sra. Maria de Fatima Saraceni, no uso de suas atribuições convocação 
Assembleia Geral, para eleger Membros da Diretoria, de forma presencial a ser realizada na sede do 
Instituto de Umbanda Sagrada Saraceni, voto de dois terços, dos associados em pleno gozo de seus 
direitos estatutários presentes, sem maioria absoluta convocação 30 minutos após, com um terço 
dos associados, deliberado pela maioria simples de votos presentes. Será fixado Edital na entidade 
e envio de e-mail aos associados com 30 dias de antecedência. A diretoria será composta por um 
Presidente, um Vice Presidente, um Secretário, um Tesoureiro, eleitos pela Assembleia pelo mandato 
de 4 anos, cargos estes sem qualquer remuneração, podendo receber reembolso de valores gastos 
se confirmados, mandato anterior 03 novembro de 2020 a 03 novembro 2024 nova assembleia devido 
falecimento Vice Presidente , José Luiz Videira de Sá não havendo suplente para cargo , A Medida 
Provisória (MP) 931/20, em vigor desde segunda-feira (30), determina que as sociedades anônimas 
(S/A), as sociedades limitadas (Ltda.) e as cooperativas terão até sete meses após o fim do último 
exercício social para realizar as assembleias gerais ordinárias de acionistas ou sócios (AGO) exigi-
das pela legislação. Fonte: Agência Câmara de Notícias. Podendo realizar assembleia dentro deste 
período.Correm aos cargos de diretoria a Sra. Maria de Fatima Saraceni para Presidente, Márcio Liz 
Saraceni Vice Presidente, Mayara Antunes Norbin Secretária e Claudia Laureano da Silva Tesoureiro. 
Se mantendo Dirigente Espiritual e fundadora da Sra. Maria de Fatima Saraceni

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

Pregão nº 070/2022 -Eletrônico-Processo Administrativo: 
PMC.2021.00045283-98 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de zeladoria, nas Unidades 
Escolares e Prédios Administrativos da Secretaria Municipal de Educação 
-Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 22/06/22 às 09h30min do 
dia 23/06/22 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 09h30min do dia 
23/06/22 -Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 23/06/22 - 
Disponibilidade do Edital Atualizado e a resposta às solicitações de 
esclarecimento formuladas por interessados:a partir de 07/06/22, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira 
Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

Campinas, 03 de junho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 08/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 45/2022 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MARCELO 
MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE DE TO-
MADA DE PREÇOS, SOB N°. 08/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE EXECUÇÃO 
“INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO A CONTRA-
TAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PARQUE TURÍSTICO “JOÃO SIMÃO GAR-
CIA” NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM 
OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O 
ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO 
CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELO-
PES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO 
CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CUL-
TURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, 
N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO 
À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., COM DATA E 
HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 23 DE JUNHO DE 2022, ÀS 14H00MIN. DO HORÁRIO 
OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESEN-
TAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA, QUANDO ENCAMINHADOS / 
ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 45/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2022, 
ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL 
BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA 
NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO 
DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 08/2022) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/
LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 03 DE JUNHO DE 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Divisão de Licitações e Compras

Aviso de Licitações
Pregão Eletrônico nº 15/2022

Processo de Compras nº 820/2022
Data/Hora da sessão: 22/06/2022 às 09h30min.
Objeto: Hipoclorito de sódio usado no tratamento da água, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 16/2022
Processo de Compras nº 820/2022

Data/Hora da sessão: 22/06/2022 às 14h30min.
Objeto: Carvão ativo em pó umectado usado no tratamento da água, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 17/2022
Processo de Compras nº 713/2022

Data/Hora da sessão: 23/06/2022 às 09h30min.
Objeto: Areia média e areia fi na para uso em obras diversas, conforme Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016 / 2022

Acha-se aberto, no MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO / SP, o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016 / 2022 – 
Processo n°. 012 / 2022, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR CESTA), visando o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, conforme Anexo I – Termo 
de Referência e demais anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações e da Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações. ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: DIA 22 (vinte e dois) DE JUNHO DE 2022 (dois mil e vinte e dois), ÀS 09h00min00seg 
(nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site: 
www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, 
localizada na Avenida da Saudade nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail: 
licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e 
Licitações. Luiz Antônio / SP, 03 de junho de 2022. (a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISOS DE LICITAÇÃO. Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º001/2022. PROC. ADM. Nº Nº 3158/2021. Tipo da Licitação: CREDENCIAMENTO Objeto: 
Credenciamento das pessoas jurídicas emissoras de sinais de transmissão ou retransmissão de rádio, televisão, telefonia celular, rádio amador, faixa do cidadão e 
telecomunicações em geral para estas celebrarem com o Município contratos administrativos de concessão de uso de áreas do imóvel que se destina à Estação 
Retransmissora de Televisão denominada “Sistema de Retransmissão de Sinais Dr. José Ribeiro Fortes”, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.213, de 29 de 
Setembro de 2021.Abertura da Sessão com entrega dos envelopes CREDENCIAMENTO e HABILITAÇÃO: dia 27/JUNHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo 
poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.
saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/2022. PROC. ADM. n.º 1234/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA SER DOADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ÀS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL QUE PRESTAM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos 
envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 21/JUNHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da 
Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022. PROC. ADM. N.º 090/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS PADRE LINO ZAGARELLA, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES 
ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.  Entrega dos Envelopes: Até o dia 22/06/2022- Horário: até às 09h00 Abertura dos Envelopes: Dia 22/06/2022- Horário: 
às 09h15 Valor estimado: R$ 69.116,65.Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no 
horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022. PROC. ADM. N.º 0235/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DA VILA DEIENNO, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES 
ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 22/06/2022- Horário: até às 14h00 Abertura dos Envelopes: Dia 22/06/2022- Horário: 
às 14h15. Valor estimado: R$ 36.445,98.Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no 
horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2022. PROC. ADM. N.º 0230/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DR. JOSÉ OTACÍLIO QUARESEMIN, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO 
DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS 
CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 23/06/2022- Horário: até às 09h00 Abertura dos Envelopes: Dia 23/06/2022- 
Horário: às 09h15 Valor estimado: R$ 29.983,43.Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias 
úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022. PROC. ADM. N.º 0238/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS IRMÃ TEREZINHA GEMA DALMOLIN, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO 
DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS 
CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: Até o dia 23/06/2022- Horário: até às 14h00 Abertura dos Envelopes: Dia 
23/06/2022- Horário: às 14h15 Valor estimado: R$ 32.352,02 (Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura 
nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 02 de junho de 2022.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
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LICITAÇÃO/SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 – PROCESSO Nº 3073/2022 - 
SUSPENDE-SE o presente certame licitatório “SINE DIE”, com base 

no processo administrativo municipal nº 6128/2022, solicitando a suspensão 
do certame licitatório. Após será designada nova data. As readequações 
e a nova data de abertura serão devidamente comunicadas às empresas 
interessadas, bem como, publicadas nos órgãos de costume. Capão Bonito, 
03 de junho de 2022. Dr. Júlio Fernando Dias Galvão- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO DE SUSPENSÃO. Comunicamos aos 
interessados que o Processo Administrativo 2129/2022. 

Pregão Eletrônico 64/2022. Edital 81/2022. Objeto: Aquisição de 
fralda infantil e geriátrica descartável e afins, ESTÁ SUSPENSO, 
“sine die”, para adequações no memorial descritivo. Hortolândia, 03 
de junho de 2022. Ieda Manzano de Oliveira / Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a abertura do Pregão Eletrônico RP 
71/2022, Edital 89/2022, PMH 2888/2022. Objeto: Aquisição 

de medicamentos padronizados na REMUME – Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais destinados à distribuição gratuita pela 
Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como para utilização durante 
atendimentos aos pacientes usuários da rede municipal de saúde. 
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de 
habilitação) 06/06/2022 às 09:00, até 21/06/2022 às 09:00. INÍCIO DO 
PREGÃO (fase competitiva) 21/06/2022 às 09:30. Tempo de Disputa 
10 minutos. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além 
da plataforma eletrônica disponível no website, o Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.
hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal Hortolândia Fácil> ou 
junto ao Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos 
Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08:00 às 17:00 
horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância 
do equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 31 
de maio de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal

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 Nº00494/22, Processo 
siafem 20220288023 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00978, Oferta de Compra 
092301090572022OC00533  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição 
futura e eventual de  SOLUCAO PERFUSAO E CONSERVACAO DE ORGAOS SOL EST 
BOL 1000 ML, cuja sessão pública será realizada no dia 16/06/2022 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: Juliane Braga de Oliveira Moura 
e suplentes.

MUNICÍPIO DE JAHU
RETOMADA DE CERTAME
PROCESSO nº 460-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2022.
ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR
O Município de Jahu torna público, a todos os interessados, que, após análise da documentação de habilitação e 
do catálogo técnico apresentados pela empresa detentora da melhor proposta: COMERCIAL AGROPECUÁRIA 
SCARPARO LTDA., houve por bem determinar a data de 08 de junho de 2022, às 16h00min, para a retomada 
do certame, bem como para a realização dos trâmites posteriores cabíveis.
Jahu, 03 de junho de 2022.
FELIPE SLIKTA PADILHA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS.

MUNICÍPIO DE JAHU
PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 2074-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM EMISSÃO DE LAUDO E EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COM EMISSÃO DE LAUDO.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de junho de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 06 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, 03 de junho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 185/2022

Processo Administrativo nº 060677/2022

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 materiais de limpeza para utilização nas escolas 
da rede municipal de ensino, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.561.843,90 (um milhão quinhentos e sessenta e um mil oitocentos e 
quarenta e três reais e noventa centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 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, 03 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 198/2022

Processo Administrativo nº 064154/2022

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 arroz e óleo de soja, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 204.550,00 (duzentos e quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 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, 03 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
Tomada de Preços nº 2/2022

Processo Administrativo nº 025953/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para readequação, modernização e acessibili-
dade do Teatro Municipal de Ribeirão Preto/SP, conforme descrito em edital e seus anexos.
Orçamento Estimativo Total: R$ 310.835,16 (trezentos e dez mil oitocentos e trinta e cinco reais 
e dezesseis centavos).
PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08:45 h do dia 23/06/2022.
ABERTURA: Dia 23/06/2022 a partir das 09:00 h.
· Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Licitação – Rua Jacira nº 50 - Jardim Macedo, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na 
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 03 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Edital de Retificação e Prorrogação

Pregão Eletrônico SRP nº 182/2022
Processo Administrativo nº 060458/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, 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, conforme a seguir especificado, e 
informa NOVAS DATAS:

Inclui-se no ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL, na descrição dos Lotes 03 e 07 –  LENÇOL 
DESCARTÁVEL:
Largura do rolo: 50 cm.
Fica mantido na íntegra o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 182/2022 em tudo o mais que aqui 
não foi expressamente retificado, razão pela qual é ratificado. Informa ainda que, em função das 
alterações solicitadas e nos termos do art. 21 § 4º da Lei 8.666/93, ficam marcadas novas datas, 
conforme segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de junho de 2022 a partir das 9 horas.

Ribeirão Preto, 03 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 LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 175/2022

Processo Administrativo nº 059971/2022
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 materiais escolares, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.276.687,30 (três milhões duzentos e setenta e seis mil seiscentos e 
oitenta e sete reais e trinta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 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, 03 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

 
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

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.

PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1001934-22.2019.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber 
ao Espólio de Francisco Assis de Almeida, representado por Ivone de Almeida e s/md, CPF 213.138.428-93, 
que Walid Khaled El Hindi propôs Ação de Interdito Proibitório alegando em síntese: que adquiriu em 
15/08/1982 parte de cessão dos direitos hereditários e possessórios sobre o imóvel descrito como Gleba de 
terra situada entre as ocupações, de Passagem da Linha de Energia Elétrica de Alta Tensão, Pedreira Reago 
S/A, Estrada de Guarulhos a Nazareth, Jardim São João, Jardim Lenize, Vila Talarico, Parque Santos Dumont, 
Vila União, cuja posse está sendo molestada pelo réu. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após os 30 supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 20 de maio de 2022.   

 EDITAL DE CITAÇÃO

J-04 e 07/06

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

VARA CÍVEL DE GUARULHOS -  EDITAL INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc.
nº 1010650-14.2014.8.26.0224. A Dra. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA,
MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da
lei, etc. FAZ SABER à COOPERATIVA HABITACIONAL POMPÉIA (CNPJ 01.033.955/
0001-08), que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA
CONDOMINIAL movida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMÉRICAS, foram
penhorados os direitos do executado JOSÉ TIAGO DO NASCIMENTO FILHO, relativos
à unidade 102 do bloco 04 do condomínio situado na Rua Araruna, nº 75, Guarulhos/
SP, mais uma vaga na garagem (incorporação averbada sob nº 2 e retificada sob nº
16 na instituição de condomínio registrada sob nº 04 na matrícula nº 86.090, no 2º
R.I. da Comarca). Estando a proprietária do empreendimento em lugar ignorado, foi
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, manifeste-se sobre a penhora procedida, sob pena de prosseguimento
do feito nos ulteriores termos com a avaliação e praceamento dos bens, e ciente
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 Guarulhos

1ª Vara  da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana/SP
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ALZIRA PICHIRILO DO VALE,
REQUERIDO POR ARICLENES BARBOSA DO VALE - PROCESSO Nº 1018054-33.2019.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
12/07/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de ALZIRA PICHIRILO DO VALE, CPF 051.178.848-76, declarando-a relativamente
incapaz para exercer pessoalmente todo e qualquer ato da vida civil, por ser portadora de quadro demencial em decorrência de
complicações degenerativas por alterações vasculo-metabólicas cerebrais, sendo-lhe nomeado como CURADOR, em caráter
DEFINITIVO, o Sr. Ariclenes Barbosa do Vale, brasileiro, casado, CPF nº 463.620.968-00. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DE GUARULHOS/SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 3026938-37.2013.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Tocantins Maltez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS DA NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER move uma ação de De-
sapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 em face de SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, objetivando a área de 188,79m2 do imóvel localizado no perímetro 
urbano de Guarulhos, objeto da matrícula nº 91.035 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, destinada à implantação do 
empreendimento rodoviário RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO TRECHO NORTE, pelo Decreto nº 
57.930/2012 e na forma do Decreto Lei 3.365 de 21 de Junho de 1941. Contestada a ação, foi impugnada a oferta. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei 3.365/41, o qual, por extrato será afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, 03/06/2022. 

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.

Processo Digital nº: 1003972-61.2015.8.26.0704 Classe: Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Mesiha 
Informática Ltda - Me e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1003972-61.2015.8.26.0704 O(A)  MM.  Juiz(a)  de  Direito  da  3ª  Vara  Cível,  do  Foro  
Regional  XV  -  Butantã,  Estado  de  São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MESIHA INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ 01.865.561/0001-16, e 
Queila Luiz  de  Castro,  CPF/MF  709.508.901-97,  que  Banco  Bradesco  S/A  lhes  ajuizou  
ação  de Execução,  para  cobrança  da  quantia  de  R$  23.624,68  (24/11/2015  –  fls.  82),  
dívida  esta  oriunda da   Cédula   de   Crédito   Bancário   –   Conta   Garantida   Renovação   
Automática   –   PJ   –   nº 227/3.845.160,   emitida   em   23/09/2014.   Estando   as   
executadas   em   lugar   ignorado,   foi determinada  a  citação  e  intimação  por  edital,  para  
que  em  03  dias  úteis,  após  os  20  dias  supra, paguem  o  débito  atualizado,  sob  pena  de  
penhora.  Em  caso  de  pagamento  dentro  do  tríduo,  a verba  honorária  será  reduzida  pela  
metade.  No  prazo para Embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente  e  depositando  30%  
do  valor  em  execução  incluindo  custas  e  honorários  advocatícios, poderão  as  executadas  
requerer  o  pagamento  do  restante  em  06  parcelas  mensais,  acrescidas  de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a 
quantia de R$ 629,34 - fls. 90) será convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, o  
prazo  de  15  dias  úteis  para  oferecimento  de  embargos  à  execução.  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 São Paulo, aos 18 de maio de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS – PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 0003102-30. 
2021.8.26.0152 (CUMPRIMENTO DESENTENÇA) PROCESSO PRINCIPAL 1001168-88.2019.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nos autos da ação supra 
foi requerido o levantamento do saldo remanescente existente no processo n.º 1004135-02.2018.8.26.0586, para pagamento 
da indenização dos exequentes, cujo valor remanescente era de R$83.443,73, do valor total de R$417.218,65 – julho de 
2.019 referente a desapropriação de uma porção de área de 622,51m², inserida no imóvel descrito à MATRICULA DE NÚME-
RO 99.757, com um total de 9.240,00 m², do Primeiro Registro de Imóveis de Cotia , situado à Rodovia Bunjiro Nakao (SP-
250), bairro denominado Parque Belbancy, no Município e Comarca de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo. 
Desapropriação requerida por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER em face de MARIA INES SALDANHA 
ARIENTE DA CUNHA E OUTROS na qual foi deferido a expedição do presente edital para que terceiros interessados 
venham no prazo de 10 dias. Impugnar o pedido de levantamento da importância depositada, nos termos do artigo 34, do 
decreto Lei 3365/41. Expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.  

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº1002615-15.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial – Du- 
plicata. Exequente: EVERDRY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Executado: BUR-
GER SHOP BAR E LANCHES EIRELI ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1002615-15. 
2015.8.26.0100. 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) BURGER SHOP BAR E LANCHES EIRELI. ME, CNPJ18.285.356/00 
01-84, na pessoa de seu repr. legal Jacqueline Tome Peres, CPF nº 846.851.317-20, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de EVERDRY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA., alegando em síntese: para recebimento de R$6.725,71 (Jan/2015), decorrente da NF nº 241 vencida e não paga. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente  edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 31 de maio 2022.  

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

6ª Vara Cível, do Foro de Ribeirão Preto –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0001394-81.2020.8.26.0506 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO, CPF 004.946.826-04, e PINUS 
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, , que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração 
de Personalidade Jurídica por parte de Transportes Imediato Ltda, alegando em síntese: que diante 
da não localização de empresa executada, e suspeita de encerramento da empresa sem a devida 
baixa nos órgãos competentes e sem a liquidação de todos os seus haveres, ingressou com o 
presente incidente que tem por fundamento os princípios grais de proibição do abuso de direito, 
fraude à lei ou prejuízo a terceiro. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, manifestarem-se e 
requererem a produção de provas cabíveis, nos moldes do artigo 135 do CPC. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Ribeirão Preto-SP. 
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

Pregão nº 070/2022 -Eletrônico-Processo Administrativo: 
PMC.2021.00045283-98 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação -Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de zeladoria, nas Unidades 
Escolares e Prédios Administrativos da Secretaria Municipal de Educação 
-Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 22/06/22 às 09h30min do 
dia 23/06/22 -Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 09h30min do dia 
23/06/22 -Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 23/06/22 - 
Disponibilidade do Edital Atualizado e a resposta às solicitações de 
esclarecimento formuladas por interessados:a partir de 07/06/22, no portal 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira 
Giovana Souza pelo telefone (19) 2116-0294.

Campinas, 03 de junho de 2022 
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N°. 08/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 45/2022 - UGB/LC-GMB

O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADO NA AVENIDA FREI MARCELO 
MANÍLIA Nº. 700, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE BURITAMA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE DE TO-
MADA DE PREÇOS, SOB N°. 08/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, FORMA DE EXECUÇÃO 
“INDIRETA” E REGIME DE “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, OBJETIVANDO A CONTRA-
TAÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTENTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PARQUE TURÍSTICO “JOÃO SIMÃO GAR-
CIA” NO MUNICÍPIO DE BURITAMA-S.P., A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM 
OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕE O 
ANEXO I. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES AO 
CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS ENVELO-
PES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO REFERIDO 
CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO CUL-
TURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, 
N°. 16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO 
À PRAÇA ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., COM DATA E 
HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO EM 23 DE JUNHO DE 2022, ÀS 14H00MIN. DO HORÁRIO 
OFICIAL DE BRASILIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESEN-
TAÇÃO / EXIBIÇÃO DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA, QUANDO ENCAMINHADOS / 
ENDEREÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 45/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 08/2022, 
ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE DA UNIDADE GERENCIAL 
BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, SITUADA 
NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO 
DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, BEM COMO, DEMAIS 
INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PODERÃO SER OBTIDAS 
PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRA-
TOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 17H00MIN. OU POR 
TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRAVÉS DOS SEGUINTES 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - (LICITAÇÃO - EDITAIS 
- TIPO: TOMADA DE PREÇOS N°. 08/2022) OU  HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/
LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 03 DE JUNHO DE 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Divisão de Licitações e Compras

Aviso de Licitações
Pregão Eletrônico nº 15/2022

Processo de Compras nº 820/2022
Data/Hora da sessão: 22/06/2022 às 09h30min.
Objeto: Hipoclorito de sódio usado no tratamento da água, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 16/2022
Processo de Compras nº 820/2022

Data/Hora da sessão: 22/06/2022 às 14h30min.
Objeto: Carvão ativo em pó umectado usado no tratamento da água, conforme Edital.

Pregão Eletrônico nº 17/2022
Processo de Compras nº 713/2022

Data/Hora da sessão: 23/06/2022 às 09h30min.
Objeto: Areia média e areia fi na para uso em obras diversas, conforme Edital.

Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital 
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 2122-
4410 ou compras@daev.org.br.

Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras

Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016 / 2022

Acha-se aberto, no MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO / SP, o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016 / 2022 – 
Processo n°. 012 / 2022, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR CESTA), visando o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, conforme Anexo I – Termo 
de Referência e demais anexos, sendo que esta licitação será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações e da Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações. ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: DIA 22 (vinte e dois) DE JUNHO DE 2022 (dois mil e vinte e dois), ÀS 09h00min00seg 
(nove horas). O Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site: 
www.luizantonio.sp.gov.br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, 
localizada na Avenida da Saudade nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail: 
licitacao@luizantonio.sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e 
Licitações. Luiz Antônio / SP, 03 de junho de 2022. (a) RODRIGO MELLO MARQUES - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
AVISOS DE LICITAÇÃO. Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º001/2022. PROC. ADM. Nº Nº 3158/2021. Tipo da Licitação: CREDENCIAMENTO Objeto: 
Credenciamento das pessoas jurídicas emissoras de sinais de transmissão ou retransmissão de rádio, televisão, telefonia celular, rádio amador, faixa do cidadão e 
telecomunicações em geral para estas celebrarem com o Município contratos administrativos de concessão de uso de áreas do imóvel que se destina à Estação 
Retransmissora de Televisão denominada “Sistema de Retransmissão de Sinais Dr. José Ribeiro Fortes”, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.213, de 29 de 
Setembro de 2021.Abertura da Sessão com entrega dos envelopes CREDENCIAMENTO e HABILITAÇÃO: dia 27/JUNHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo 
poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.
saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/2022. PROC. ADM. n.º 1234/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário do Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C PARA SER DOADO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ÀS ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL QUE PRESTAM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos 
envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 21/JUNHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da 
Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2022. PROC. ADM. N.º 090/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS PADRE LINO ZAGARELLA, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES 
ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.  Entrega dos Envelopes: Até o dia 22/06/2022- Horário: até às 09h00 Abertura dos Envelopes: Dia 22/06/2022- Horário: 
às 09h15 Valor estimado: R$ 69.116,65.Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no 
horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022. PROC. ADM. N.º 0235/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DA VILA DEIENNO, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO 
LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS CONDIÇÕES 
ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 22/06/2022- Horário: até às 14h00 Abertura dos Envelopes: Dia 22/06/2022- Horário: 
às 14h15. Valor estimado: R$ 36.445,98.Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no 
horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2022. PROC. ADM. N.º 0230/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS DR. JOSÉ OTACÍLIO QUARESEMIN, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO 
DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS 
CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL.Entrega dos Envelopes: Até o dia 23/06/2022- Horário: até às 09h00 Abertura dos Envelopes: Dia 23/06/2022- 
Horário: às 09h15 Valor estimado: R$ 29.983,43.Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias 
úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (16) 3810-9010. 
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2022. PROC. ADM. N.º 0238/2022. Tipo da Licitação: Empreitada por Menor Preço Global Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E COM REGISTRO NO (CREA/CAU) PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UBS IRMÃ TEREZINHA GEMA DALMOLIN, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO 
DO OBJETO LICITADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E AS DEMAIS 
CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. Entrega dos Envelopes: Até o dia 23/06/2022- Horário: até às 14h00 Abertura dos Envelopes: Dia 
23/06/2022- Horário: às 14h15 Valor estimado: R$ 32.352,02 (Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura 
nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 02 de junho de 2022.Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
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LICITAÇÃO/SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 – PROCESSO Nº 3073/2022 - 
SUSPENDE-SE o presente certame licitatório “SINE DIE”, com base 

no processo administrativo municipal nº 6128/2022, solicitando a suspensão 
do certame licitatório. Após será designada nova data. As readequações 
e a nova data de abertura serão devidamente comunicadas às empresas 
interessadas, bem como, publicadas nos órgãos de costume. Capão Bonito, 
03 de junho de 2022. Dr. Júlio Fernando Dias Galvão- Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
COMUNICADO DE SUSPENSÃO. Comunicamos aos 
interessados que o Processo Administrativo 2129/2022. 

Pregão Eletrônico 64/2022. Edital 81/2022. Objeto: Aquisição de 
fralda infantil e geriátrica descartável e afins, ESTÁ SUSPENSO, 
“sine die”, para adequações no memorial descritivo. Hortolândia, 03 
de junho de 2022. Ieda Manzano de Oliveira / Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos 
interessados, a abertura do Pregão Eletrônico RP 
71/2022, Edital 89/2022, PMH 2888/2022. Objeto: Aquisição 

de medicamentos padronizados na REMUME – Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais destinados à distribuição gratuita pela 
Secretaria de Saúde de Hortolândia, bem como para utilização durante 
atendimentos aos pacientes usuários da rede municipal de saúde. 
INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de 
habilitação) 06/06/2022 às 09:00, até 21/06/2022 às 09:00. INÍCIO DO 
PREGÃO (fase competitiva) 21/06/2022 às 09:30. Tempo de Disputa 
10 minutos. Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF). LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além 
da plataforma eletrônica disponível no website, o Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.
hortolandia.sp.gov.br> Acesso rápido> Portal Hortolândia Fácil> ou 
junto ao Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos 
Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08:00 às 17:00 
horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância 
do equivalente ao custo por folha da Administração. Hortolândia, 31 
de maio de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoal

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 Nº00494/22, Processo 
siafem 20220288023 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00978, Oferta de Compra 
092301090572022OC00533  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição 
futura e eventual de  SOLUCAO PERFUSAO E CONSERVACAO DE ORGAOS SOL EST 
BOL 1000 ML, cuja sessão pública será realizada no dia 16/06/2022 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: Juliane Braga de Oliveira Moura 
e suplentes.

MUNICÍPIO DE JAHU
RETOMADA DE CERTAME
PROCESSO nº 460-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2022.
ÓRGÃO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR
O Município de Jahu torna público, a todos os interessados, que, após análise da documentação de habilitação e 
do catálogo técnico apresentados pela empresa detentora da melhor proposta: COMERCIAL AGROPECUÁRIA 
SCARPARO LTDA., houve por bem determinar a data de 08 de junho de 2022, às 16h00min, para a retomada 
do certame, bem como para a realização dos trâmites posteriores cabíveis.
Jahu, 03 de junho de 2022.
FELIPE SLIKTA PADILHA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS.

MUNICÍPIO DE JAHU
PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 2074-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM EMISSÃO DE LAUDO E EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COM EMISSÃO DE LAUDO.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22 de junho de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 06 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, 03 de junho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 185/2022

Processo Administrativo nº 060677/2022

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 materiais de limpeza para utilização nas escolas 
da rede municipal de ensino, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 1.561.843,90 (um milhão quinhentos e sessenta e um mil oitocentos e 
quarenta e três reais e noventa centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 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, 03 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 198/2022

Processo Administrativo nº 064154/2022

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 arroz e óleo de soja, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 204.550,00 (duzentos e quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 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, 03 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
Tomada de Preços nº 2/2022

Processo Administrativo nº 025953/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para readequação, modernização e acessibili-
dade do Teatro Municipal de Ribeirão Preto/SP, conforme descrito em edital e seus anexos.
Orçamento Estimativo Total: R$ 310.835,16 (trezentos e dez mil oitocentos e trinta e cinco reais 
e dezesseis centavos).
PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08:45 h do dia 23/06/2022.
ABERTURA: Dia 23/06/2022 a partir das 09:00 h.
· Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de 
Licitação – Rua Jacira nº 50 - Jardim Macedo, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na 
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 03 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Edital de Retificação e Prorrogação

Pregão Eletrônico SRP nº 182/2022
Processo Administrativo nº 060458/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de enfermagem, 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, conforme a seguir especificado, e 
informa NOVAS DATAS:

Inclui-se no ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL, na descrição dos Lotes 03 e 07 –  LENÇOL 
DESCARTÁVEL:
Largura do rolo: 50 cm.
Fica mantido na íntegra o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 182/2022 em tudo o mais que aqui 
não foi expressamente retificado, razão pela qual é ratificado. Informa ainda que, em função das 
alterações solicitadas e nos termos do art. 21 § 4º da Lei 8.666/93, ficam marcadas novas datas, 
conforme segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 de junho de 2022 a partir das 9 horas.

Ribeirão Preto, 03 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 LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 175/2022

Processo Administrativo nº 059971/2022
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 materiais escolares, conforme edital e seus 
anexos.
Valor Estimativo: R$ 3.276.687,30 (três milhões duzentos e setenta e seis mil seiscentos e 
oitenta e sete reais e trinta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 21 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 21 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 21 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, 03 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

 
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

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.

PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1001934-22.2019.8.26.0224O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a).Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz saber 
ao Espólio de Francisco Assis de Almeida, representado por Ivone de Almeida e s/md, CPF 213.138.428-93, 
que Walid Khaled El Hindi propôs Ação de Interdito Proibitório alegando em síntese: que adquiriu em 
15/08/1982 parte de cessão dos direitos hereditários e possessórios sobre o imóvel descrito como Gleba de 
terra situada entre as ocupações, de Passagem da Linha de Energia Elétrica de Alta Tensão, Pedreira Reago 
S/A, Estrada de Guarulhos a Nazareth, Jardim São João, Jardim Lenize, Vila Talarico, Parque Santos Dumont, 
Vila União, cuja posse está sendo molestada pelo réu. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após os 30 supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 20 de maio de 2022.   

 EDITAL DE CITAÇÃO

J-04 e 07/06

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

VARA CÍVEL DE GUARULHOS -  EDITAL INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc.
nº 1010650-14.2014.8.26.0224. A Dra. ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA,
MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da
lei, etc. FAZ SABER à COOPERATIVA HABITACIONAL POMPÉIA (CNPJ 01.033.955/
0001-08), que nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA
CONDOMINIAL movida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMÉRICAS, foram
penhorados os direitos do executado JOSÉ TIAGO DO NASCIMENTO FILHO, relativos
à unidade 102 do bloco 04 do condomínio situado na Rua Araruna, nº 75, Guarulhos/
SP, mais uma vaga na garagem (incorporação averbada sob nº 2 e retificada sob nº
16 na instituição de condomínio registrada sob nº 04 na matrícula nº 86.090, no 2º
R.I. da Comarca). Estando a proprietária do empreendimento em lugar ignorado, foi
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, manifeste-se sobre a penhora procedida, sob pena de prosseguimento
do feito nos ulteriores termos com a avaliação e praceamento dos bens, e ciente
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 Guarulhos

1ª Vara  da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana/SP
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ALZIRA PICHIRILO DO VALE,
REQUERIDO POR ARICLENES BARBOSA DO VALE - PROCESSO Nº 1018054-33.2019.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da
1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. VINCENZO BRUNO FORMICA FILHO,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em
12/07/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de ALZIRA PICHIRILO DO VALE, CPF 051.178.848-76, declarando-a relativamente
incapaz para exercer pessoalmente todo e qualquer ato da vida civil, por ser portadora de quadro demencial em decorrência de
complicações degenerativas por alterações vasculo-metabólicas cerebrais, sendo-lhe nomeado como CURADOR, em caráter
DEFINITIVO, o Sr. Ariclenes Barbosa do Vale, brasileiro, casado, CPF nº 463.620.968-00. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DE GUARULHOS/SP 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos 
autos do PROC. Nº 3026938-37.2013.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Tocantins Maltez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS 
INTERESSADOS DA NA LIDE que o(a) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER move uma ação de De-
sapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 em face de SANTO ANTONIO DO ATERRADINHO 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, objetivando a área de 188,79m2 do imóvel localizado no perímetro 
urbano de Guarulhos, objeto da matrícula nº 91.035 do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, destinada à implantação do 
empreendimento rodoviário RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO TRECHO NORTE, pelo Decreto nº 
57.930/2012 e na forma do Decreto Lei 3.365 de 21 de Junho de 1941. Contestada a ação, foi impugnada a oferta. Para 
o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da 
publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei 3.365/41, o qual, por extrato será afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Guarulhos, 03/06/2022. 

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.

Processo Digital nº: 1003972-61.2015.8.26.0704 Classe: Assunto: Execução de Título 
Extrajudicial - Contratos Bancários Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Mesiha 
Informática Ltda - Me e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 
1003972-61.2015.8.26.0704 O(A)  MM.  Juiz(a)  de  Direito  da  3ª  Vara  Cível,  do  Foro  
Regional  XV  -  Butantã,  Estado  de  São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Silva Tavares, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MESIHA INFORMÁTICA LTDA - ME, CNPJ 01.865.561/0001-16, e 
Queila Luiz  de  Castro,  CPF/MF  709.508.901-97,  que  Banco  Bradesco  S/A  lhes  ajuizou  
ação  de Execução,  para  cobrança  da  quantia  de  R$  23.624,68  (24/11/2015  –  fls.  82),  
dívida  esta  oriunda da   Cédula   de   Crédito   Bancário   –   Conta   Garantida   Renovação   
Automática   –   PJ   –   nº 227/3.845.160,   emitida   em   23/09/2014.   Estando   as   
executadas   em   lugar   ignorado,   foi determinada  a  citação  e  intimação  por  edital,  para  
que  em  03  dias  úteis,  após  os  20  dias  supra, paguem  o  débito  atualizado,  sob  pena  de  
penhora.  Em  caso  de  pagamento  dentro  do  tríduo,  a verba  honorária  será  reduzida  pela  
metade.  No  prazo para Embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente  e  depositando  30%  
do  valor  em  execução  incluindo  custas  e  honorários  advocatícios, poderão  as  executadas  
requerer  o  pagamento  do  restante  em  06  parcelas  mensais,  acrescidas  de correção 
monetária e juros de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto procedido (sobre a 
quantia de R$ 629,34 - fls. 90) será convertido em penhora, passando a fluir, automaticamente, o  
prazo  de  15  dias  úteis  para  oferecimento  de  embargos  à  execução.  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 São Paulo, aos 18 de maio de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS – PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 0003102-30. 
2021.8.26.0152 (CUMPRIMENTO DESENTENÇA) PROCESSO PRINCIPAL 1001168-88.2019.8.26.0152. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara Civel, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que nos autos da ação supra 
foi requerido o levantamento do saldo remanescente existente no processo n.º 1004135-02.2018.8.26.0586, para pagamento 
da indenização dos exequentes, cujo valor remanescente era de R$83.443,73, do valor total de R$417.218,65 – julho de 
2.019 referente a desapropriação de uma porção de área de 622,51m², inserida no imóvel descrito à MATRICULA DE NÚME-
RO 99.757, com um total de 9.240,00 m², do Primeiro Registro de Imóveis de Cotia , situado à Rodovia Bunjiro Nakao (SP-
250), bairro denominado Parque Belbancy, no Município e Comarca de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo. 
Desapropriação requerida por DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER em face de MARIA INES SALDANHA 
ARIENTE DA CUNHA E OUTROS na qual foi deferido a expedição do presente edital para que terceiros interessados 
venham no prazo de 10 dias. Impugnar o pedido de levantamento da importância depositada, nos termos do artigo 34, do 
decreto Lei 3365/41. Expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.  

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº1002615-15.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial – Du- 
plicata. Exequente: EVERDRY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Executado: BUR-
GER SHOP BAR E LANCHES EIRELI ME e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1002615-15. 
2015.8.26.0100. 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) BURGER SHOP BAR E LANCHES EIRELI. ME, CNPJ18.285.356/00 
01-84, na pessoa de seu repr. legal Jacqueline Tome Peres, CPF nº 846.851.317-20, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de EVERDRY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA., alegando em síntese: para recebimento de R$6.725,71 (Jan/2015), decorrente da NF nº 241 vencida e não paga. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente  edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 31 de maio 2022.  

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

6ª Vara Cível, do Foro de Ribeirão Preto –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0001394-81.2020.8.26.0506 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO, CPF 004.946.826-04, e PINUS 
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, , que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração 
de Personalidade Jurídica por parte de Transportes Imediato Ltda, alegando em síntese: que diante 
da não localização de empresa executada, e suspeita de encerramento da empresa sem a devida 
baixa nos órgãos competentes e sem a liquidação de todos os seus haveres, ingressou com o 
presente incidente que tem por fundamento os princípios grais de proibição do abuso de direito, 
fraude à lei ou prejuízo a terceiro. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, manifestarem-se e 
requererem a produção de provas cabíveis, nos moldes do artigo 135 do CPC. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Ribeirão Preto-SP. 

A9gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE jUNhO DE 2022 
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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. 

FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL
CNPJ/MF Nº 62.294.053/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária de 13 de junho de 2022

O Professor Dr. Paulo Antônio Gomes Cardim, Diretor Presidente da 
FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, em consonância com o que determina o 
artigo 10, artigo 11, inciso II, parágrafo 1º, artigo 12 e artigo 16, todos 
previstos no Estatuto Social da Entidade, pelo presente edital, convoca 
todos os associados para participar de Assembleia Geral Extraordinária 
que se realizará em 13 de junho de 2022 (segunda-feira) às 08:00 horas 
em primeira convocação, com maioria simples dos associados, e às 09:00 
horas em segunda convocação, com qualquer número de associados, em 
sua sede na Rua Dr. Álvaro Alvim, n.º 76, Vila Mariana, São Paulo/SP, na 
sala da Presidência, a qual terá a seguinte ordem do dia:
1.) Apreciação e aprovação da exclusão de associados, na forma prevista 
no artigo 3º, parágrafos 6º e 7o, do Estatuto Social da Entidade;
2.) Outros assuntos de interesse da associação;
3.) Suspensão dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária para 
leitura, aprovação e assinatura da ata e encerramento dos trabalhos da 
Assembleia Geral Extraordinária.

São Paulo, 06 de junho de 2022.
Prof. Dr. Paulo Antônio Gomes Cardim

Diretor-Presidente

A FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Empresa em recuperação judicial, torna 
público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Renovada sob o nº 37004859 
para atividade de fabricação de fertilizantes, sito à Av. Benedicto Montenegro, 707, 
Betel, Paulínia – SP.

A FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Empresa em recuperação judicial, torna 
público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Renovada sob o nº 37004858 
para atividade de fabricação de fertilizantes, sito à Av. Irene Karcher, 620, Betel, 
Paulínia – SP.

A FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Empresa em recuperação judicial, torna 
público que requereu junto a CETESB Licença Prévia para a atividade de Fabricação 
de adubos e fertilizantes organo-minerais, sito à Av. Benedicto Montenegro, 707, 
Betel, Paulínia – SP.

SIMESP - Sindicato dos Médicos de São Paulo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, na forma do artigo 64 do Estatuto Social, todos os associados, bem como ficam convidados, nos termos da lei, todos os 
demais médicos para se reunirem virtualmente em Assembleia, que será instalada no próximo dia 7 de junho de 2022, às 20h30 em convo-
cação única. Em razão do Decreto de Pandemia causada pelo COVID-19 e determinação de se evitar aglomerações, a Assembleia será realizada 
virtualmente através do link: https://forms.gle/RuQ7MYo8ojRdJ2P6A e terá a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e demais deliberações 
acerca de elaboração de carta aos candidatos às eleições de 2022, com pautas de interesses da categoria médica. 

São Paulo, 03 de junho de 2022. Victor Vilela Dourado - Presidente

MARILAN ALIMENTOS S.A.
CNPJ nº 52.034.139/0001-50

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante 478.234 506.173 570.358 544.966
Caixa e equivalentes de caixa e depósitos em 

moeda estrangeira 44.254 165.655 66.661 207.354
Contas a receber de clientes 250.610 177.195 291.810 171.804
Estoques 59.811 36.368 89.545 55.425
Impostos e contribuições a recuperar 69.010 79.574 75.138 92.503
IR e CS diferidos 1.797 1.797
Partes relacionadas 15.025 30.020 – –
Instrumentos financeiros 5.992 12.851 6.309 9.943
Outras contas a receber 31.735 4.510 39.098 7.937

Não circulante 198.374 203.953 702.262 418.132
Realizável a longo prazo 367.758 168.643 53.662 117.590
Partes relacionadas – 15.000 – –
Investimento em controladas 352.779 97.845 – 40.000
Outras contas a receber 8.736 29.232 17.311 36.294
Depósitos judiciais 1.098 975 1.340 975
Impostos e contribuições a recuperar 4.398 25.591 15.658 40.321
IR e CS diferidos 747 – 19.353 –
Imobilizado 172.132 173.264 438.875 382.762
Ativo de Direito de Uso 17.025 22.682 19.408 26.288
Intangível 9.217 8.007 243.979 9.082

Total do ativo 1.044.366 878.769 1.326.282 1.080.688

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2021 2020 2021 2020
Circulante 329.323 283.666 421.804 315.089
Fornecedores 121.115 72.450 147.505 73.087
Empréstimos e financiamentos 101.532 127.109 147.373 154.550
Arrendamentos a pagar 9.068 7.540 10.271 8.704
Instrumentos financeiros – – 1.630 –
Salários e encargos sociais 28.478 28.119 33.911 28.987
Impostos e contribuições a recolher 11.968 13.682 21.116 14.328
Partes relacionadas – – – –
Fretes e acordos comerciais a pagar 29.868 19.527 32.732 19.861
Tributos “sub judice” e provisão para riscos fiscais, 

cíveis e trabalhistas 919 1.169 919 1.169
Dividendos a pagar 3.432 3.053 3.432 3.053
Outras contas a pagar 22.943 11.017 22.915 11.350
Não circulante 277.979 216.659 467.414 387.155
Empréstimos e financiamentos 183.305 186.955 358.621 344.000
Arrendamentos a pagar 10.210 17.575 11.598 20.163
Tributos “sub judice” e provisão para riscos fiscais, 

cíveis e trabalhistas 411 859 743 859
Outras contas a pagar 81.361 1.836 93.760 14.020
IR e CS diferidos 2.692 9.434 2.692 8.113
Total do passivo 607.302 500.325 889.218 702.244
Patrimônio líquido 437.064 378.444 437.064 378.444
Capital social 202.000 202.000 202.000 202.000
Ajustes de avaliação patrimonial 5.716 6.889 5.716 6.889
Reserva de lucros 229.348 169.555 229.348 169.555
Total do passivo e patrimônio líquido 1.044.366 878.769 1.326.282 1.080.688

Demonstrações dos resultados
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto lucro básico e diluído por ação)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 1.167.435 1.086.903 1.368.356 1.053.163
Custo dos produtos vendidos (812.856) (740.256) (932.518) (681.871)
Lucro bruto 354.579 346.647 435.838 371.292
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (253.778) (239.464) (273.882) (241.590)
Despesas gerais e administrativas (49.963) (46.280) (100.749) (55.234)
Outras receitas operacionais, líquidas 10.949 1.163 11.269 1.330
Equivalência patrimonial (2.920) 4.261 – –
Lucro operacional antes do resultado financeiro 58.867 66.327 72.476 75.798
Resultado financeiro
Receitas financeiras 29.814 42.891 38.825 61.236
Despesas financeiras (38.410) (24.521) (70.066) (42.707)
Variação cambial, líquida (2.424) (20.535) (4.349) (29.769)
Total (11.020) (2.165) (35.590) (11.240)
Lucro antes do IR e da CS 47.847 64.162 36.886 64.558
IR e CS: Correntes 13.578 (6.128) 7.253 (8.239)
Diferidos 9.283 4.076 26.569 5.791
Lucro líquido do exercício 70.708 62.110 70.708 62.110
Lucro básico e diluído por ação - em R$ 1.557 1.368 1.557 1.368

Demonstrações dos resultados abrangentes Controladora e Consolidado
2021 2020

Lucro líquido do exercício 70.708 62.110
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente para demonstração do resultado
Ajuste valor de mercado instrumentos financeiros, líquido efeito fiscal 296 178
Total do resultado abrangente do período 71.004 62.288

Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 70.708 62.110 70.708 62.110
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício ao caixa líquido gerado pelas atividades 

operacionais:
Provisão para IR e CS - diferidos (9.283) (4.077) (26.569) (5.790)
Depreciação e amortização 22.238 37.018 74.945 42.928
Valor do ativo imobilizado e intangível baixados 22.338 92 22.681 92
Reversão de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa 1.740 (344) 1.740 (344)
Provisão (reversão) para não realização dos 

estoques (909) 1.436 (909) 1.436
Resultado de equivalência patrimonial 2.920 (4.261) – –
Tributos “sub judice” e provisão para riscos 

fiscais, cíveis e trabalhistas (698) 580 (365) 580
Juros, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos,

partes relacionadas e processos tributários 24.892 29.106 42.148 46.114
Variação nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (74.926) (8.575) (121.620) (4.318)
Partes relacionadas 29.995 (45.020) – –
Estoques (22.534) 473 (33. 212) (17.623)
Impostos e contribuições a recuperar - circulante 

e não circulante 29.213 41.684 20.878 17.597
Outras contas a receber e depósitos judiciais 6 (35.710) (8.909) (33.659)
Variação nos passivos operacionais
Fornecedores 46.696 23.733 72.281 25.558
Partes relacionadas – – – (100)
Salários e encargos sociais 359 5.972 4.924 6.789
Impostos e contribuições a recolher (1.713) 2.355 6.788 8.608
Instrumentos financeiros 315 330 1.926 178
Outras contas, fretes e acordos comerciais a 

pagar e adiantamentos 24.659 (10.115) 164.468 3.267
Caixa gerado nas atividades operacionais 167.816 96.787 291.903 153.423
Juros pagos (18.665) (7.606) (37.709) (11.256)
IR e CSLL pagos – (18.318) – (24.319)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 149.151 70.863 254.194 117.848
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado (39.207) (11.879) (105.089) (99.788)
Aquisições de bens do ativo intangível (2.089) (404) (271.266) (1.526)
Investimento - títulos e valores mobiliários (176.098) (40.000) – (40.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 

investimento (217.394) (52.283) (376.355) (141.314)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos:
Pagamentos de principal (117.283) (83.201) (138.157) (126.198)
Captação 85.680 225.000 142.498 328.129
Partes relacionadas:
Arrendamentos (9.555) (9.008) (10.873) (9.548)
Dividendos intermediários distribuídos (12.000) (12.000) (12.000) (12.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 

financiamento (53.158) 120.791 (18.532) 180.383
Aumento (redução) do saldo de caixa e 

equivalentes de caixa (121.401) 139.371 (140.693) 156.917
Caixa e equivalentes de caixa

- no início do exercício 165.655 26.284 207.354 50.437
- no fim do exercício 44.254 165.655 66.661 207.354

(121.401) 139.371 (140.693) 156.917

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital 
social

Reserva de lucros
Lucros

acumulados Total
Ajuste de avaliação 

patrimonial
Reserva

legal
Reserva de 

Incentivos fiscais
Reserva de retenção 

de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 90.000 8.767 16.947 104.115 104.406 – 324.235
Retificação AGO 26.04.19 correção dividendos mínimos obrigatórios – – – 772 – 772
Retificação AGO 26.04.19 estorno integralização de reserva de lucros (10.000) – – – 10.000 – –
Retificação AGO 26.04.19 integralização com reserva de incentivos fiscais 10.000 – – (10.000) – – –
Dividendos adicionais distribuídos conforme AGO de 30.04.2020 – – – – (5.799) – (5.799)
Integralização Capital Social conforme AGO 30.04.2020 112.000 – – (94.115) (17.885) – –
Ajustes de avaliação patrimonial:
Ajuste valor de mercado instrumentos financeiros, líquido efeito fiscal – 179 – – – – 179
Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos – (2.057) – – – 2.057 –
Lucro líquido do exercício – – – – – 62.110 62.110
Constituição de reserva legal – – 3.106 – – (3.106) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (3.053) (3.053)
Constituição de reserva de incentivos fiscais – – – 55.254 – (55.254) –
Transferência para reserva de retenção de lucros – – – – 2.754 (2.754) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 202.000 6.889 20.053 55.254 94.248 – 378.444
Dividendos adicionais distribuídos conforme AGO de 28.04.2021 – – – – (8.947) – (8.947)
Ajustes de avaliação patrimonial:
Ajuste valor de mercado instrumentos financeiros, líquido efeito fiscal – 296 – – – – 296
Realização do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos – (1.464) – – – 1.464 –
Baixa do custo atribuído ao imobilizado, líquido dos impostos – (5) – – – – (5)
Lucro líquido do exercício – – – – – 70.708 70.708
Constituição de reserva legal – – 3.535 – – (3.535) –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – – (3.432) (3.432)
Constituição de reserva de incentivos fiscais – – – 62.518 – (62.518) –
Transferência para reserva de retenção de lucros – – – – 2.687 (2.687) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 202.000 5.716 23.588 117.772 87.988 – 437.064

Notas explicativas às demonstrações financeiras Notas explicativas às demonstrações financeiras (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: 1. Contexto operacional: A M arilan Alimentos S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade por A M arilan Alimentos S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade por 
ações de capital fechado com sede em Marília, Estado de São Paulo. A Companhia e suas ações de capital fechado com sede em Marília, Estado de São Paulo. A Companhia e suas 
controladas tem como objeto social e atividade preponderante a industrialização e comércio controladas tem como objeto social e atividade preponderante a industrialização e comércio 
de biscoitos, torradas, bolos, bolinhos e panettones. A Companhia  mantém negócios em todo de biscoitos, torradas, bolos, bolinhos e panettones. A Companhia  mantém negócios em todo 
território nacional e exporta para diversos países em todos os continentes e conta com uma território nacional e exporta para diversos países em todos os continentes e conta com uma 
linha de produtos completa em seu portfólio, tendo como destaque marcas como Marilan, Lev, linha de produtos completa em seu portfólio, tendo como destaque marcas como Marilan, Lev, 
Pit Stop, Teens, Vivale e Casa Suíça. Pit Stop, Teens, Vivale e Casa Suíça. Desempenho operacionalDesempenho operacionalDesempenho operacionalDesempenho operacional: Destaca-se que o ano de 
2021 foi o segundo ano consecutivo que apresentou um cenário de grandes desafios, 2021 foi o segundo ano consecutivo que apresentou um cenário de grandes desafios, 
principalmente pelo fato da pandemia decorrente do covid-19. Do ponto de vista principalmente pelo fato da pandemia decorrente do covid-19. Do ponto de vista 
macroeconômico, o mercado de biscoitos apresentou uma queda de 1% em volume de macroeconômico, o mercado de biscoitos apresentou uma queda de 1% em volume de 
vendas, mesmo diante deste cenário, a companhia teve em 2021 um crescimento em sua vendas, mesmo diante deste cenário, a companhia teve em 2021 um crescimento em sua 
receita líquida, totalizando R$ 315 milhões, subindo 30% frente aos R$ 1.053 milhões receita líquida, totalizando R$ 315 milhões, subindo 30% frente aos R$ 1.053 milhões 
apresentados em 2020. A recorrente expansão dos negócios observada nos últimos anos tem 
proporcionado sua consolidação como a segunda maior fabricante de biscoitos e de torradas 
do país em termos de volume de vendas, e como a primeira marca de biscoito mais consumida 
no território nacional. Seguindo com os principais indicadores econômicos e financeiros, a 
companhia apresentou lucro líquido de R$ 70,7 milhões em 2021. Este resultado representa 
aumento de 14% na comparação com o período de 2020, quando a empresa reportou um 
lucro líquido de R$ 62,1 milhões. Os principais fatores que contribuíram para esse aumento 
estão vinculados ao reconhecimento de ganho em processo tributário ocorrido em 2021 e a 
aquisição da empresa Casa Suíça. Ademais a companhia mantém constantes ações ligadas à 
revisão de suas estratégias comerciais, operacionais e de investimentos, visando sempre 
aumentar sua eficiência operacional, fortalecendo sua atuação no mercado e contribuindo 
para uma posição competitiva sustentável e de reinvestimentos no negócio. Em 02/2021 a 
companhia celebrou o contrato de compra e venda para aquisição da empresa Casa Suíça, 
uma das principais empresas das categorias de  panetones e bolos. A compra está alinhada 
aos planos da companhia de alcançar crescimentos expressivos nos próximos anos. O 

sucesso alcançado ao longo dos últimos anos, sem  dúvida, se deve em grande medida, à sucesso alcançado ao longo dos últimos anos, sem  dúvida, se deve em grande medida, à sucesso alcançado ao longo dos últimos anos, sem  dúvida, se deve em grande medida, à sucesso alcançado ao longo dos últimos anos, sem  dúvida, se deve em grande medida, à sucesso alcançado ao longo dos últimos anos, sem  dúvida, se deve em grande medida, à 
dedicação de seus mais de 3.852 colaboradores, que diariamente empregam o melhor de dedicação de seus mais de 3.852 colaboradores, que diariamente empregam o melhor de dedicação de seus mais de 3.852 colaboradores, que diariamente empregam o melhor de dedicação de seus mais de 3.852 colaboradores, que diariamente empregam o melhor de dedicação de seus mais de 3.852 colaboradores, que diariamente empregam o melhor de 
seus esforços para garantir a excelência no atendimento dos anseios de nossos milhões de seus esforços para garantir a excelência no atendimento dos anseios de nossos milhões de 
consumidores. Diante desse contexto, a Administração tem ciência dos desafios em relação 
ao desempenho da Companhia para os próximos anos. Mesmo com fatores externos, a 
companhia ratifica o compromisso de continuidade da expansão de suas atividades através de 
forte atuação no mercado, da ampliação do portfólio de produtos e do intenso esforço em 
busca de novas oportunidades, conquistando novos segmentos de mercado. Impactos do Impactos do 
COVID-19 (Coronavirus) nos negócios da CompanhiaCOVID-19 (Coronavirus) nos negócios da Companhia: A Covid-19 impactou significativamente 
a economia mundial em 2020 e pode continuar impactando nos próximos anos. Muitos países 
impuseram proibições de viagens a milhões de pessoas e, além disso, pessoas em muitos 
locais estão sujeitas a medidas de quarentena. As empresas estão lidando com receitas 
perdidas e cadeias de suprimentos interrompidas. Alguns países têm realizado restrições em 
resposta à pandemia e, como resultado da interrupção das empresas, milhões de 
trabalhadores perderam seus empregos. A pandemia da Covid-19 também resultou em uma 
volatilidade significativa nos mercados financeiros e de commodities em todo o mundo. Vários 
governos anunciaram e implementaram medidas para prestar assistência financeira e não 
financeira às entidades afetadas. Esse cenário tem apresentado desafios às entidades na 
elaboração de suas demonstrações financeiras de acordo com a normas internacionais de 
contabilidade (IFRS). Esta publicação fornece um lembrete dos requisitos de divulgação 
existentes que devem ser considerados ao relatar os efeitos financeiros da pandemia da 
Covid-19 nas demonstrações financeiras em IFRS. A Empresa realizou estudos incorporando 
em suas projeções de longo prazo cenários desafiadores e pessimistas de maneira a verificar 
como os seus fluxos de caixa se comportariam levando em consideração o ambiente mais 
desafiador, após essas simulações a Empresa não identificou ajustes materiais e está 
confortável que possuirá condições de honrar com os seus compromissos em um futuro 
previsível.

Sérgio Tavares Ferreira dos Santos - Diretor Presidente Carlos Henrique de Souza - Diretor Financeiro Fabiano Biazotti Oliveira - Supervisor Contábil - Contador - CRC SP-263774/O-7

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Marilan Alimentos S.A. - Marilia - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Marilan Alimentos S.A. (“Compa-
nhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Companhia em 31/12/2021, o desempenho individual e con-
solidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 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 auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à 
Companhia 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 de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da diretoria pelas demonstrações fi-
nanceiras: A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e con-

solidadas, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento 

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade opera-
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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 contro-
les internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Campinas, 01 de maio de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S. Luís Alexandre Marini
CRC 2SP034519/O-6 Contador CRC-1SP182975/O-5

As Demonstrações Financeiras completas, com as demais notas explicativas e o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.347.947, em 02 de abril de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária  – artigo 1.238 do 
Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados 
por EREMILTON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, aposentado, casado sob o regime da comunhão 
de bens com MARIA ANESIA DA SILVA, residentes e domiciliados nesta Capital; os quais alegam 
deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 15 de abril de 1.991, através de contrato 
particular de cessão de direitos onde  MARIA ISABEL NEGREIROS  DE CASTRO, celebrado entre 
MARIA ISABEL NEGREIROS  DE CASTRO e EREMILTON BARBOSA DA SILVA e MARIA ANESIA 
DA SILVA; posse essa que se refere ao IMÓVEL com área construída de 120,00m², situado Rua Luiza 
Pinhatta Andreatti, n° 242, antiga Rua D, e seu terreno com área de superfície de 252,00m², corres-
pondente ao lote n° 09 da quadra 05 do loteamento Jardim Jerivá, 29° Subdistrito – Santo Amaro, 
imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 184.237.0009-6. 
imóvel esse que se acha registrado, em área maior, conforme a transcrição nº 224.660, na qual foi 
implantado o loteamento denominado Jardim Jerivá, inscrito sob o nº 261 no Livro 8-C de Registro 
Especial. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimen-
to administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessa-
dos, ou os notificandos: COMPANHIA BRASILEIRA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS; MARIA 
ISABEL NEGREIROS  DE CASTRO; ANTÔNIO DIAS JÚNIOR, DEOLINDA DIAS; WALTER DIAS; 
IMELDE BERTOLA DIAS; EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA; VERA LÚCIA DOMINGUES FER-
REIRA; MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA; ARCILIO MARTINS, GUIOMAR AYRES MARTINS; JUAREZ 
BALBINO DA SILVA; SEBASTIÃO DA SILVA; LUZIA DE ALMEIDA SILVA; JOSE BISPO MOREIRA, 
CPF:011.943.118-14, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em 
face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e 
o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas 
Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da 
publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, 
proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º 
Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 02 de junho de 2022. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.348.131, em 13 de abril de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinário – 1238 do Código 
Civil Arts. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido 
dispositivo legal, apresentados por MARIA APARECIDA DA SILVA SIMÕES, solteira, babá, residente 
e domiciliada nesta na Capital, os quais alegam deter a posse mansa e pacífica, com animus domi-
ni, desde 2003, tendo sido adquirido através do instrumento particular de compromisso de venda e 
compra datado de 15 de abril de 2003,  celebrado com VALDIR MOREIRA DA ROCHA brasileiro, 
solteiro, residente e domiciliada nesta Capital, sobre o IMÓVEL com área construída de 488,78m2, 
situado na Rua Coelho Lousada, nº 18, antiga Rua D, correspondente ao lote nº 18 da quadra nº 15, 
do loteamento denominado Nova Santo Amaro, no 29º Subdistrito – Santo Amaro – com área de su-
perfície de 250,00m2, imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob 
o nº 180.089.0032-5. imóvel esse que se acha registrado na matricula nº 65.122, este 11º. Cartório 
de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de MARIUZA PEREIRA BRESCANCINI, casada 
sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77 com OITY BRESCANCINI, 
brasileiros, comerciantes, residentes e domiciliados nesta Capital. Esta publicação é feita para dar 
publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial 
para, querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, MARIA APARECIDA DA 
SILVA SIMÕES; MARIUZA PEREIRA BRESCANCINI; OITY BRESCANCINI; VALDIR MOREIRA DA 
ROCHA; MAURILIO BARROS PEREIRA; NOVA SANTO AMARO IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA 
LIMITADA; VIVIANE VERISSIMO DE LIMA; JORGE ALVES DO NASCIMENTO; JOSIEL MANOEL 
DE MOURA; ARIOSVALDO ALVES DE FARIAS; TANIA MARIA SOUZA FARIAS; ADRIANO MAR-
QUES DE MORAIS; VALERIA GONÇALVES DE MORAIS; AMILDO BATISTA PAIXÃO; NAZILDA 
MARIA BATISTA PAIXÃO; ROQUE CONCEIÇÃO COSTA; MARILENE DE SOUZA COSTA, oferece-
rem eventual(is) impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem 
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo 
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência 
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que 
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da 
Capital, aos 02 de junho de 2022. O Oficial.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 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
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11. 3729-6600
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 A O labirinto de canos que 
faz a água cair pela sua tor-
neira é cheio de armadilhas, 
que levam embora litros e 
litros de líquido. As perdas 
no País chegam a mais de 
40%, segundo o levantamen-
to anual pelo Instituto Trata 
Brasil, divulgado na última 
quarta-feira (1º).

O percentual elevado se 
traduz em uma quantidade 
de água suficiente para abas-
tecer cerca de 66 milhões de 
brasileiros, no período de um 
ano. É o dobro do número 
de pessoas que não têm aces-
so a água no País, aponta o 
instituto.

É também possível visuali-
zar essa perda de água de ou-
tros modos. O sistema can-
tareira, reservatório de água 
essencial para abastecimento 
de São Paulo, teria os seus me-
tros cúbicos totalmente perdi-
dos sete vezes em um único 
ano, considerando o volume 
de perda de líquido total que 
ocorre no Brasil.

Mas o que significa exata-
mente “perda de água”?

É uma expressão mais am-
pla que pode estar associada a 
uma perda real em vazamen-
tos (que é o que você deve es-
tar imaginando no momen-
to) durante a distribuição, 
mas também a erros técnicos 
de mensuração e ao uso não 
autorizado, como em ligações 
clandestinas (toda essa parte é 
tida como uma perda aparen-
te/comercial).

O número inicial deste 
texto diz respeito ao índice 
de perda na distribuição con-
siderando todo o Brasil, um 
percentual que vem crescen-
do ano após ano e diz respei-
to à relação entre o volume 
de água produzido e o con-

O Centro-Oeste é a região com menor perda de água no Brasil, 
com 34%; e sempre vale lembrar: a água é um recurso fi nito

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Mais de 40% se perde 
antes do seu destino

ÁGUA NO BRASIL. O percentual elevado se traduz em uma quantidade de água 
sufi ciente para abastecer cerca de 66 milhões de brasileiros no período de um ano

sumido. De 38,1% em 2016, 
chegou aos mais de 40% em 
2020, ano-base para os dados 
brasileiros da pesquisa.

Ao olhar para as taxas de 
extravio de água nas regiões 
do País, a Norte é a que tem a 
maior perda na distribuição, 
superior a 51%, seguida pela 
região Nordeste, com 46%.

“Além disso, essas regiões 
também são aquelas que pos-
suem os piores indicadores de 
atendimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto”, diz 
o relatório.

O Centro-Oeste é a região 
com menor perda, 34%. Su-
deste e Sul têm, respectiva-
mente, 38% e 36%.

O trio de estados que lide-
ra a perda de água na distri-
buição é composto de Amapá, 
Acre e Roraima, com, respecti-
vamente, 74%, 62% e 60% de 
extravio.

Em São Paulo e no Distri-
to Federal, os índices são de 
cerca de 34%, abaixo da mé-
dia nacional (o que é positi-
vo, considerando que se perde 
menos água).

O Rio de Janeiro, por sua, 
está acima da média brasilei-
ra de perda de água, com re-
gistro de 46%, ou seja, pouco 
menos da metade da água po-
tável produzida pela empresa 
de abastecimento desaparece 
(além de vazamentos, estão 
computadas ligações de água 
ilegais, por exemplo).

Segundo os autores da 
pesquisa, é importante ob-
servar essas perdas porque, 
caso sejam, em parte, corri-
gidas, seria possível disponi-
bilizar mais água sem explo-
ração de novas fontes. Além 
disso, vale destacar que algum 
nível de perda de água é ine-
vitável, segundo o relatório. 
Porém, há um padrão míni-
mo ao qual, de forma geral, os 
entes são capazes de chegar, 
como valores abaixo de 25% 
de desperdício, tidos como de 
excelências.

E algumas grandes cida-
des brasileiras conseguem 
isso, aponta os autores, como 
Petrópolis (RJ), Campinas (SP), 
Limeira (SP), São José do Rio 
Preto (SP) e Goiânia (GO), para 
citar algumas.

Segundo o plano nacio-
nal de saneamento básico, até 
2033, a perda na distribuição 
deve atingir, considerando o 
País como um todo, 31%.

E sempre vale lembrar: a 
água é um recurso finito. (FP)

O Cantareira, 
reservatório 
de água 
essencial para 
abastecimento de 
São Paulo, teria 
os seus metros 
cúbicos totalmente 
perdidos sete 
vezes em um único 
ano, considerando 
o volume de perda 
de líquido total 
que ocorre no 
Brasil

OCongresso Nacional se reuniu em torno do 
aumento abusivo em planos de saúde. Tanto a 
Câmara dos Deputados quanto o Senado foram 

cobrados em tomar uma decisão de frear esse aumen-
to grande. Entre as medidas que deverão ser tomadas 
pelos congressistas, existem inúmeros pedidos proto-
colizados para sustar o reajuste, além de uma audiên-
cia pública com o presidente da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello. Na pauta, os 
senadores irão questionar o motivo do reajuste  em 
15,5% em 2022, o maior aumento concedido nas últi-
mas décadas. 

AUMENTO ABUSIVO 
Todos pela saúde

É com enorme tristeza que 
comunicamos o falecimento de  

José de Abreu

Nota nas redes sociais da presidente do Podemos, 
deputada Renata Abreu, sobre a morte do seu pai, ex-
deputado federal e presidente de honra do Podemos.

Votação
Enquanto isso, na Câmara, o pre-
sidente Arthur Lira manifestou 
colocar em votação em Plená-
rio a derrubada desse reajuste 
nesta próxima semana. “Não 
é razoável, em um período de 
endemia de Covid-19, que cerca 
de 8 milhões de famílias, muitas 
das quais possivelmente deixa-

rão seus planos de saúde e recorrerão ao já sobrecarregado 
Sistema Único de Saúde. Um descompasso com a realidade 
socioeconômica mundial”, disse o vice-líder do governo, 
deputado Sanderson (foto).

Em alerta
A Câmara dos Deputados ligou o alerta para o número de 
pessoas infectadas por Covid.  Apenas essa semana foram 
registrados mais de 450 casos.

Em alerta II
O número pode ser maior, pois muitos servidores estão 
fazendo o teste em casa. O número abrande uma dezena 
de deputados infectados.

Em alerta III
Parlamentares já cobram por intervenção urgente como 
votações remotas e uso obrigatório de
de máscara na Câmara. Como era no início do ano.

Bancada da bala
Em audiência pública e debate caloroso, os deputados pau-
listas Capitão Derrite e Coronel Tadeu, ligados à Segurança 
Pública, destacaram a importância da busca pessoal como 
instrumento de prevenção da violência.

Em tempo
Um descontentamento dos deputados, após recente de-
cisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou 
ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial.

Estava indo bem
A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos De-
putados ouviu o advogado-geral da União, Bruno Bianco, 
sobre a investigação contra a ex-assessora do então depu-
tado Jair Bolsonaro, Walderice da Conceição, a Wal do Açaí. 
Bianco respondeu as questões de forma educada e fina.

Derrapada no final
Mesmo com toda presteza, deputados da oposição tenta-
ram disparar contra ele. A base do governo entrou em cam-
po, e não permitiu. E daí começaram as trocas de farpas.

Empurra-empurra
As deputadas Alê Silva e  Zambelli bateram boca com a 
oposição. Entre gritos e empurrões, o presidente da Comis-
são encerrou a sessão.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

DIVULGAÇÃO

Brasil + Mundo

Há um sério aumento de ca-
sos de suicídio entre os poli-
ciais brasileiros. Dados do Fó-
rum Nacional de Segurança 
Pública indicam o crescente 

número de mortes provocadas pelos pró-
prios agentes, com o uso de armas de fogo 
ou outros instrumentos. Inclusive entre 
os aposentados.

Os suicídios de policiais civis no estado de 
São Paulo já superam o número de mortes 
no combate ao crime. É um fenômeno que 
vem ocorrendo em vários países e carece de 
melhores estudos e modelos preventivos.

Dados do Relatório sobre Suicídio do De-
partamento de Justiça dos Estados Unidos 
indicam que em 2019 foram 228 casos, um 
aumento de quase 80% na última década.

Os espanhóis também estão preocupados 
com o aumento dos casos entre seus agen-
tes da lei, pois, no curso de duas décadas, as 
mortes por suicídio, aumentaram cerca de 
200%. A imprensa espanhola cobra ações go-

vernamentaisnessa área, mas sem sucesso.
No Brasil, o Instituto de Pesquisa, Preven-

ção e Estudos em Suicídio(IPPES), que realiza 
ações preventivas e emite relatórios sobre o 
assunto, assevera que entre policiais, as mor-
tes desse gênero já ultrapassam mais de 143 
notificações neste ano. O problema é grave.

Na outra ponta temos vários casos de pos-
síveis abusos e de violência policial, como na 
morte ocorrida no interior de viatura da Po-
lícia Rodoviária Federal em Sergipe e no epi-
sódio de contenção de pessoa, por Guardas 
Civis Metropolitanos, em São Paulo. A relação 
entre os casos é evidente, pois o policial sofre 
toda a sorte de crises psicológicas.

A peculiaridade da atividade, o regime 
laboral, baixos salários e ausência de reco-
nhecimento social são parte do problema.
As eleições estão chegando, e os pré-candi-
datos devem  trazer soluções,  com progra-
mas eficazes de prevenção ao suicídio, além 
de pesquisar e descobrir os motivos da alta 
letalidade policial.

Os suicídios de 
policiais civis no 
estado de SP já 
superam o número 
de mortes no 
combate ao crime, 
e é um fenômeno 
que ocorre em 
vários países

Célio Egidio
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faz a água cair pela sua tor-
neira é cheio de armadilhas, 
que levam embora litros e 
litros de líquido. As perdas 
no País chegam a mais de 
40%, segundo o levantamen-
to anual pelo Instituto Trata 
Brasil, divulgado na última 
quarta-feira (1º).

O percentual elevado se 
traduz em uma quantidade 
de água suficiente para abas-
tecer cerca de 66 milhões de 
brasileiros, no período de um 
ano. É o dobro do número 
de pessoas que não têm aces-
so a água no País, aponta o 
instituto.

É também possível visuali-
zar essa perda de água de ou-
tros modos. O sistema can-
tareira, reservatório de água 
essencial para abastecimento 
de São Paulo, teria os seus me-
tros cúbicos totalmente perdi-
dos sete vezes em um único 
ano, considerando o volume 
de perda de líquido total que 
ocorre no Brasil.

Mas o que significa exata-
mente “perda de água”?

É uma expressão mais am-
pla que pode estar associada a 
uma perda real em vazamen-
tos (que é o que você deve es-
tar imaginando no momen-
to) durante a distribuição, 
mas também a erros técnicos 
de mensuração e ao uso não 
autorizado, como em ligações 
clandestinas (toda essa parte é 
tida como uma perda aparen-
te/comercial).

O número inicial deste 
texto diz respeito ao índice 
de perda na distribuição con-
siderando todo o Brasil, um 
percentual que vem crescen-
do ano após ano e diz respei-
to à relação entre o volume 
de água produzido e o con-

O Centro-Oeste é a região com menor perda de água no Brasil, 
com 34%; e sempre vale lembrar: a água é um recurso fi nito
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Mais de 40% se perde 
antes do seu destino

ÁGUA NO BRASIL. O percentual elevado se traduz em uma quantidade de água 
sufi ciente para abastecer cerca de 66 milhões de brasileiros no período de um ano

sumido. De 38,1% em 2016, 
chegou aos mais de 40% em 
2020, ano-base para os dados 
brasileiros da pesquisa.

Ao olhar para as taxas de 
extravio de água nas regiões 
do País, a Norte é a que tem a 
maior perda na distribuição, 
superior a 51%, seguida pela 
região Nordeste, com 46%.

“Além disso, essas regiões 
também são aquelas que pos-
suem os piores indicadores de 
atendimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto”, diz 
o relatório.

O Centro-Oeste é a região 
com menor perda, 34%. Su-
deste e Sul têm, respectiva-
mente, 38% e 36%.

O trio de estados que lide-
ra a perda de água na distri-
buição é composto de Amapá, 
Acre e Roraima, com, respecti-
vamente, 74%, 62% e 60% de 
extravio.

Em São Paulo e no Distri-
to Federal, os índices são de 
cerca de 34%, abaixo da mé-
dia nacional (o que é positi-
vo, considerando que se perde 
menos água).

O Rio de Janeiro, por sua, 
está acima da média brasilei-
ra de perda de água, com re-
gistro de 46%, ou seja, pouco 
menos da metade da água po-
tável produzida pela empresa 
de abastecimento desaparece 
(além de vazamentos, estão 
computadas ligações de água 
ilegais, por exemplo).

Segundo os autores da 
pesquisa, é importante ob-
servar essas perdas porque, 
caso sejam, em parte, corri-
gidas, seria possível disponi-
bilizar mais água sem explo-
ração de novas fontes. Além 
disso, vale destacar que algum 
nível de perda de água é ine-
vitável, segundo o relatório. 
Porém, há um padrão míni-
mo ao qual, de forma geral, os 
entes são capazes de chegar, 
como valores abaixo de 25% 
de desperdício, tidos como de 
excelências.

E algumas grandes cida-
des brasileiras conseguem 
isso, aponta os autores, como 
Petrópolis (RJ), Campinas (SP), 
Limeira (SP), São José do Rio 
Preto (SP) e Goiânia (GO), para 
citar algumas.

Segundo o plano nacio-
nal de saneamento básico, até 
2033, a perda na distribuição 
deve atingir, considerando o 
País como um todo, 31%.

E sempre vale lembrar: a 
água é um recurso finito. (FP)

O Cantareira, 
reservatório 
de água 
essencial para 
abastecimento de 
São Paulo, teria 
os seus metros 
cúbicos totalmente 
perdidos sete 
vezes em um único 
ano, considerando 
o volume de perda 
de líquido total 
que ocorre no 
Brasil

OCongresso Nacional se reuniu em torno do 
aumento abusivo em planos de saúde. Tanto a 
Câmara dos Deputados quanto o Senado foram 

cobrados em tomar uma decisão de frear esse aumen-
to grande. Entre as medidas que deverão ser tomadas 
pelos congressistas, existem inúmeros pedidos proto-
colizados para sustar o reajuste, além de uma audiên-
cia pública com o presidente da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), Paulo Rebello. Na pauta, os 
senadores irão questionar o motivo do reajuste  em 
15,5% em 2022, o maior aumento concedido nas últi-
mas décadas. 

AUMENTO ABUSIVO 
Todos pela saúde

É com enorme tristeza que 
comunicamos o falecimento de  

José de Abreu

Nota nas redes sociais da presidente do Podemos, 
deputada Renata Abreu, sobre a morte do seu pai, ex-
deputado federal e presidente de honra do Podemos.

Votação
Enquanto isso, na Câmara, o pre-
sidente Arthur Lira manifestou 
colocar em votação em Plená-
rio a derrubada desse reajuste 
nesta próxima semana. “Não 
é razoável, em um período de 
endemia de Covid-19, que cerca 
de 8 milhões de famílias, muitas 
das quais possivelmente deixa-

rão seus planos de saúde e recorrerão ao já sobrecarregado 
Sistema Único de Saúde. Um descompasso com a realidade 
socioeconômica mundial”, disse o vice-líder do governo, 
deputado Sanderson (foto).

Em alerta
A Câmara dos Deputados ligou o alerta para o número de 
pessoas infectadas por Covid.  Apenas essa semana foram 
registrados mais de 450 casos.

Em alerta II
O número pode ser maior, pois muitos servidores estão 
fazendo o teste em casa. O número abrande uma dezena 
de deputados infectados.

Em alerta III
Parlamentares já cobram por intervenção urgente como 
votações remotas e uso obrigatório de
de máscara na Câmara. Como era no início do ano.

Bancada da bala
Em audiência pública e debate caloroso, os deputados pau-
listas Capitão Derrite e Coronel Tadeu, ligados à Segurança 
Pública, destacaram a importância da busca pessoal como 
instrumento de prevenção da violência.

Em tempo
Um descontentamento dos deputados, após recente de-
cisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou 
ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial.

Estava indo bem
A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos De-
putados ouviu o advogado-geral da União, Bruno Bianco, 
sobre a investigação contra a ex-assessora do então depu-
tado Jair Bolsonaro, Walderice da Conceição, a Wal do Açaí. 
Bianco respondeu as questões de forma educada e fina.

Derrapada no final
Mesmo com toda presteza, deputados da oposição tenta-
ram disparar contra ele. A base do governo entrou em cam-
po, e não permitiu. E daí começaram as trocas de farpas.

Empurra-empurra
As deputadas Alê Silva e  Zambelli bateram boca com a 
oposição. Entre gritos e empurrões, o presidente da Comis-
são encerrou a sessão.
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prios agentes, com o uso de armas de fogo 
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os aposentados.

Os suicídios de policiais civis no estado de 
São Paulo já superam o número de mortes 
no combate ao crime. É um fenômeno que 
vem ocorrendo em vários países e carece de 
melhores estudos e modelos preventivos.

Dados do Relatório sobre Suicídio do De-
partamento de Justiça dos Estados Unidos 
indicam que em 2019 foram 228 casos, um 
aumento de quase 80% na última década.

Os espanhóis também estão preocupados 
com o aumento dos casos entre seus agen-
tes da lei, pois, no curso de duas décadas, as 
mortes por suicídio, aumentaram cerca de 
200%. A imprensa espanhola cobra ações go-

vernamentaisnessa área, mas sem sucesso.
No Brasil, o Instituto de Pesquisa, Preven-

ção e Estudos em Suicídio(IPPES), que realiza 
ações preventivas e emite relatórios sobre o 
assunto, assevera que entre policiais, as mor-
tes desse gênero já ultrapassam mais de 143 
notificações neste ano. O problema é grave.

Na outra ponta temos vários casos de pos-
síveis abusos e de violência policial, como na 
morte ocorrida no interior de viatura da Po-
lícia Rodoviária Federal em Sergipe e no epi-
sódio de contenção de pessoa, por Guardas 
Civis Metropolitanos, em São Paulo. A relação 
entre os casos é evidente, pois o policial sofre 
toda a sorte de crises psicológicas.

A peculiaridade da atividade, o regime 
laboral, baixos salários e ausência de reco-
nhecimento social são parte do problema.
As eleições estão chegando, e os pré-candi-
datos devem  trazer soluções,  com progra-
mas eficazes de prevenção ao suicídio, além 
de pesquisar e descobrir os motivos da alta 
letalidade policial.

Os suicídios de 
policiais civis no 
estado de SP já 
superam o número 
de mortes no 
combate ao crime, 
e é um fenômeno 
que ocorre em 
vários países

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 

Célio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio Egidio

SUICÍDIO
Morte e vida dos 
policiais brasileiros

Célio Egidio é jornalista, advogado, Doutor em Direito pela PUC-SP e assessor parlamentar.
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Curtas

Cleber e Cauan. Nas úl-
timas semanas, Gustta-
vo Lima se viu dentro 
de um escândalo que 
expôs os cachês milio-
nários pagos sem lici-
tação por prefeituras 
de cidades pequenas 
a alguns artistas. Cle-
ber, que faz dupla com 
Cauan, é um deles. Se-
gundo o cantor, episó-
dios como esse colo-
cam parte do público 
“contra” o artista -e isso 
acaba por prejudicar a 
música em geral. 

Leifert. Na quinta-fei-
ra (2), o apresentador 
Tiago Leifert bateu um 
papo no podcast “Cara 
a Tapa”, de Rica Perrone, 
e falou sobre diversos 
assuntos, entre eles, po-
lítica. Leifert detonou 
Jair Bolsonaro (PL), e o 
ex-presidente Lula (PT). 
“O Bolsonaro foi muito 
mal e o Lula não dá. Fez 
um bom governo em 
2002, entendo a figura 
que ele é, a importância 
que ele tem”, falou o co-
municador.

Gusttavo Lima. O Mi-
nistério Público da Bah-
ia pediu à Justiça para 
cancelar um show de 
Gusttavo Lima com ca-
chê de R$ 704 mil pago 
pela prefeitura de Teo-
lândia, cidade baiana a 
278 quilômetros de Sal-
vador, durante a Festa 
da Banana, uma come-
moração tradicional da 
cidade.

“Eu tô apavorada 
e feliz ao mesmo 
tempo”
Iza falou, em entrevis-
ta ao ‘POPline’, sobre 
apresentação no Rock 
in Rio.

A 
53ª edição da São 
Paulo Fashion 
Week teve início 
na última ter-
ça-feira (31) e se 

estende até sábado (4). Ao 
longo dos dias de desfile, ato-
res, cantores e até mesmo 
ex-BBBs marcaram presença 
tanto nas passarelas quan-
to na plateia do evento. No-
mes como Duda Beat, Camila 
Queiroz, Enzo Celulari, Lucas 
Fresno, Sasha Meneghel, Ma-
rina Sena, Paulo André, Bela 
Gil e Carol Trentini estiveram 
presentes desfilando. A ex-
-BBB Jessilane Alves estreou 
nas passarelas da semana de 
moda de São Paulo, no desfi-
le Sankofa da marca Meninos 
Rei. Em seu Instagram, a ex-B-
BB comemorou a oportuni-
dade de participar do desfile.

SPFW
P.A. e Jessi na passarela
A 53ª edição da 
São Paulo Fashion 
Week teve início na 
última terça-feira 
(31), e contou com a 
presença de ex-BBBs

Tatuagem inusitada
A ex-BBB Larissa Tomásia, 25, mostrou aos seus seguidores 
que fez uma tatuagem inusitada para relembrar um de seus 
momentos no Big Brother Brasil 22 (Globo). A influenciado-
ra tatuou “fake news” em seu braço, que remete a estratégia 
de jogo da ex-BBB. Tomásia entrou no reality com o jogo já 
em andamento, ao lado de Gustavo Marsengo. Com sua en-
trada, a influenciadora espalhou algumas mentiras sobre o 
mundo exterior para os confinados. 

Túlio Gadelha e Fátima Bernardes
O jurista e professor Túlio Gadêlha (PDT), 34, compartilhou um vídeo em seu perfil do Ins-
tagram para comemorar 55 meses de namoro com a apresentadora Fátima Bernardes, 59, e 
desmentiu boatos de que teriam terminado em algum momento. Os dois já estão juntos há 
cerca de 4 anos e 6 meses. “Enquanto blogs de fofoca e canais de desinformação já acabaram 
nosso relacionamento dezenas de vezes, a única coisa que vai e volta aqui é o avião (Recife 
-Rio- Recife). Porque hoje completamos 55 meses juntos! Parabéns, amor!”, escreveu ele.  

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 
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Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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AGÊNCIA BRASIL

A instabilidade causada pelas tro-
cas frequentes no comando da 
Petrobras tem enviado mensa-
gens erráticas ao mercado. De-
pois de reduzir o percentual de 

biodiesel adicionado ao diesel fóssil de 13% 
para 10% em 2021, agora o Governo Federal 
estuda elevar novamente essa fração para 
12% imediatamente. O plano admite até a 
hipótese de ampliar a quantidade do diesel 
feito de soja para 14% na mistura com o die-
sel comum durante o segundo semestre.

Para acalmar seus aliados caminhonei-
ros, há seis meses, o governo Bolsonaro mu-
dou a composição do diesel alegando que 
o biocombustível estava custando o dobro 
do similar, derivado do petróleo. A medida 
foi chancelada pelo Conselho Nacional de 
Política Energética, órgão que assessora o 
presidente da República.

O problema é que essa decisão obrigou 
o Brasil a importar mais diesel fóssil justa-
mente em um momento de disparada nos 
preços internacionais do petróleo.

Dados da Agência Nacional do Petróleo 
revelam aumento de 24% nas importações 
do combustível entre janeiro e abril deste 
ano. No mesmo período, o consumo inter-
no cresceu apenas 2,1%.

Ou seja, agora, o governo tenta consertar 
a própria barbeiragem admitindo maior in-
jeção de biodiesel 100% brasileiro no diesel 
derivado do petróleo e importado em dólar.

A Associação Brasileira das Indústrias 
de Óleos Vegetais estima que uma mistura 
de 14% reduziria a importação de diesel 
mineral em 1,3 milhão de metros cúbicos 

MAIS CARESTIA 
Governo quer usar soja para abastecer 
caminhões e isso vai impactar seu bolso

no segundo semestre.
A soja é a principal matéria-prima do bio-

diesel brasileiro, com participação de 71% na 
composição. O restante é sebo bovino.

É aí que surge outro nó: os grandes fazen-
deiros vão se dispor a reduzir as exportações 

do grão para suprir a demanda interna 
por biodiesel?

Ou o consumidor será obrigado 
a custear o agrado de Bolsonaro aos 
caminhoneiros com óleo de soja, carnes 
e ração para animais domésticos ainda 

mais caros?
Segundo a Ticket Log, plataforma 

de gerenciamento de frotas, o diesel 
já subiu 29% desde janeiro. Em 12 
meses, a alta foi de 53%.

Que País é este?
No País do agronegócio expor-

tador, a quantidade de brasileiros 
passando fome é recorde, já supera a 
média mundial e subiu quatro vezes 
mais que no restante do mundo 
desde 2019. Essas conclusões foram 
apresentadas na quinta-feira pela 
Fundação Getúlio Vargas com base 
em dados da pesquisa Gallup World 
Poll, que avalia 160 países desde 
2006.

Que vergonha!
No País dos cantores sertanejos 

milionários à custa de dinheiro 
público da Educação e da Saúde, o 
aumento da insegurança alimentar 
entre os mais pobres saltou de 53% 
em 2019 para 75% em 2021. E as mu-
lheres são as maiores vítimas dessa 
atrocidade...

Filigrana e cinismos
“Insegurança alimentar” é o 

termo politicamente correto e hu-
manamente frio para definir barriga 
vazia, fome, miséria, desespero...

Nos vemos no futuro
Bom final de semana...

A tontura da fome é pior que a 
do álcool. A do álcool nos impele 
a cantar. Mas a da fome nos faz 
tremer. Percebi que é horrível ter 
só ar dentro do estômago

* Carolina Maria de Jesus (1914/1977) 
escritora mineira, em Quarto de 
Despejo: Diário de uma Favelada

Filoso� a 
do campo:
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para 10% em 2021, agora o Governo Federal 
estuda elevar novamente essa fração para 
12% imediatamente. O plano admite até a 
hipótese de ampliar a quantidade do diesel 
feito de soja para 14% na mistura com o die-
sel comum durante o segundo semestre.
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dou a composição do diesel alegando que 
o biocombustível estava custando o dobro 
do similar, derivado do petróleo. A medida 
foi chancelada pelo Conselho Nacional de 
Política Energética, órgão que assessora o 
presidente da República.

O problema é que essa decisão obrigou 
o Brasil a importar mais diesel fóssil justa-
mente em um momento de disparada nos 
preços internacionais do petróleo.

Dados da Agência Nacional do Petróleo 
revelam aumento de 24% nas importações 
do combustível entre janeiro e abril deste 
ano. No mesmo período, o consumo inter-
no cresceu apenas 2,1%.

Ou seja, agora, o governo tenta consertar 
a própria barbeiragem admitindo maior in-
jeção de biodiesel 100% brasileiro no diesel 
derivado do petróleo e importado em dólar.

A Associação Brasileira das Indústrias 
de Óleos Vegetais estima que uma mistura 
de 14% reduziria a importação de diesel 
mineral em 1,3 milhão de metros cúbicos 
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caminhões e isso vai impactar seu bolso

no segundo semestre.
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diesel brasileiro, com participação de 71% na 
composição. O restante é sebo bovino.

É aí que surge outro nó: os grandes fazen-
deiros vão se dispor a reduzir as exportações 

do grão para suprir a demanda interna 
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Ou o consumidor será obrigado 
a custear o agrado de Bolsonaro aos 
caminhoneiros com óleo de soja, carnes 
e ração para animais domésticos ainda 

mais caros?
Segundo a Ticket Log, plataforma 

de gerenciamento de frotas, o diesel 
já subiu 29% desde janeiro. Em 12 
meses, a alta foi de 53%.

Que País é este?
No País do agronegócio expor-

tador, a quantidade de brasileiros 
passando fome é recorde, já supera a 
média mundial e subiu quatro vezes 
mais que no restante do mundo 
desde 2019. Essas conclusões foram 
apresentadas na quinta-feira pela 
Fundação Getúlio Vargas com base 
em dados da pesquisa Gallup World 
Poll, que avalia 160 países desde 
2006.

Que vergonha!
No País dos cantores sertanejos 

milionários à custa de dinheiro 
público da Educação e da Saúde, o 
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entre os mais pobres saltou de 53% 
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lheres são as maiores vítimas dessa 
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 A Um violão autografado 
pela dupla sertaneja Hen-
rique e Juliano está dispo-
nível para compra na pla-
taforma Hisa Leilões. O 
evento acontece até o dia 
29 de junho e o lance inicial 
é de R$ 500. 

O violão é do modelo 
VCA103N, Clássico Acústico 
38’ (7/8/ 96 cm), com tampo, 
faixas e fundo em Linden; es-
cala e cavalete (parafuso) em 
Dark Maple, tarraxas nique-
ladas e encordoamento em 
nylon. O dinheiro arrecada-
do com a venda será entre-
gue para a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), de Aparecida de Goiâ-
nia, em Goiás. 

“Esse leilão é uma boa 
oportunidade para quem é 
fã da dupla e gostaria de ter 

Dupla sertaneja Henrique e Juliano faz 
leilão beneficente em prol da Apae

Violão 
autografado pela 
dupla Henrique 
e Juliano vai 
a leilão em 
benefício da 
Apae. Intrumento 
é do modelo 
VCA103N, Clássico 
Acústico 38’  

um item autografado, além 
de ser uma forma de ajudar 
uma instituição séria como 
a Apae”, pontua Tatiana Hisa 
Sato, leiloeira da Hisa Leilões.

Os interessados em parti-
cipar da disputa devem se ca-
dastrar no site da leiloeira e se 
habilitar para dar lances. (GM)

 A O aeroporto mais movi-
mentado do País superou o 
último entrave para ser con-
cedido à iniciativa privada. O 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) aprovou o leilão do Ae-
roporto de Congonhas, em 
São Paulo, e de mais 14 termi-
nais, que serão leiloados na 7ª 
rodada.

O Ministério da Infraestru-
tura pretende promover os 
leilões em agosto. Segundo a 
pasta, a concessão deve atrair 
R$ 7,3 bilhões em investimen-
tos privados, com as obras de 
melhoria e expansão dos ter-
minais.

Os aeroportos serão di-
vididos em três blocos. O 
primeiro, liderado por Con-
gonhas, tem outros dez ter-
minais em três estados: Mato 
Grosso do Sul, Pará e Minas 
Gerais. Integram esse bloco os 

Tribunal autoriza 
leilão de Congonhas

aeroportos de Campo Gran-
de (MS), Corumbá (MS), Pon-
ta Porã (MS), Santarém (PA), 
Marabá (PA), Carajás (PA), Al-
tamira (PA), Uberlândia (MG), 
Uberaba (MG) e Montes Cla-
ros (MG).

O segundo bloco é com-
posto pelos aeroportos Cam-
po de Marte (SP) e Jacarepa-
guá (RJ), destinados a aviões 
de pequeno porte. O terceiro 
bloco engloba aeroportos de 
Belém e Macapá.

O Aeroporto Santos Du-
mont, no Rio de Janeiro, seria 
leiloado com os aeroportos do 
interior de Minas Gerais. No 
entanto, o leilão deve ocorrer 
somente em 2023, junto com o 
Aeroporto do Galeão (RJ), cuja 
concessão está sendo devolvi-
da pelo consórcio que admi-
nistra o terminal desde 2014. 
(Welton Máximo/Agência Brasil)

Para leiloeira Tatiana Hisa, leilão é uma boa oportunidade para 
quem é fã da dupla e gostaria de ter um item autografado

DIVULGAÇÃO/HISA LEILÕES

 A O Bradesco realiza na pró-
xima segunda-feira, 6 de ju-
nho, às 11h, um leilão de imó-
veis com ofertas especiais. O 
certame acontece na platafor-
ma Zukerman Leilões. 

Estão disponíveis para 
proposta, com valores con-
dicionados à aprovação do 
banco, 11 propriedades, locali-
zadas em diversas regiões do 
País. Entre os lotes, há imó-
veis residenciais, comerciais 
e terrenos. 

No Rio de Janeiro, por 
exemplo, há dois imóveis de-
socupados disponíveis para 
compra. O primeiro é um 
imóvel comercial, de 651 m², 
com 11 vagas de garagem no 
subsolo. A propriedade fica 
no bairro de Vila Isabel, na 
capital fluminense. A outra 
oportunidade é uma loja de 
70 m², localizada em uma ga-
leria, na cidade de Itaboraí. 

Para quem procura por 
imóveis residenciais, uma 
boa oportunidade é uma casa 
de 88 m² de área construí-
da, com terreno de 110 m². O Leilão do Bradesco disponibiliza para disputa terrenos, além de imóveis comerciais e residenciais

DIVULGAÇÃO/ZUKERMAN LEILÕES

Bradesco realiza leilão de 
imóveis com ofertas especiais

BOM NEGÓCIO. Leilão acontece em parceria com a Zukerman Leilões e traz oportunidades em diversas regiões

imóvel fica no bairro Alto da 
Boa Vista, na cidade de En-
cruzilhada, na Bahia.  Outro 
lote interessante é uma casa 
de 140 m² no centro de Tu-
panatinga, em Pernambuco. 
Até sexta- feira (3), às 16h, a 
propriedade já tinha recebi-
do dois lances, o maior de 
R$ 3 mil. 

Entre os terrenos, o desta-
que fica com um localizado 
em São Sebastião do Passé, 
na Bahia, que possui 303 m². 
O certame conta ainda com 
um galpão industrial, com 
mais de 3,2 mil m² de área 
construída e 17,6 mil m² de 
terreno. O imóvel fica na ro-
dovia BR 267, em Bicas, Mi-
nas Gerais. 

Os interessados em parti-
cipar do leilão devem se ca-
dastrar no site da Zukerman 
Leilões e se habilitar para 
realizar ofertas. Na página é 
possível ver fotos dos imó-
veis disponíveis, saber se pos-
suem dívidas e também se in-
formar sobre as condições de 
pagamento. (Gladys Magalhães)

Vasart faz 
ação de 
reciclagem 
em São Paulo 

 A Para celebrar a importân-
cia do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado em 5 de 
junho, a Vasart, marca fabri-
cante de vasos, está instalan-
do caixas coletoras de vasos 
em final de ciclo de uso em 
sua loja, no Mercadão das Flo-
res, em São Paulo. 

De acordo com a empre-
sa, após o cliente depositar o 
vaso antigo ou quebrado em 
uma urna de reciclagem, os 
vasos serão recolhidos de des-
manchados, se tronando ma-
téria-prima novamente. Após 
o processo, o material será 
reutilizado na fabricação de 
novos vasos  ou peças deco-
rativas de polietileno. 

Futuramente, a marca ins-
talará postos de coleta tam-
bém em sua segunda loja pró-
pria, que fica na cidade de 
Holambra, no interior de São 
Paulo. 

“A Vasart abre a sua loja 
para a realização de um des-
carte consciente. Então, o 
cliente pode aproveitar a sua 
visita à loja e depositar a peça 
em uma urna de reciclagem”, 
diz a empresa. (GM)

MEIO AMBIENTE

 A Entre os dias 6 e 9 de ju-
nho, o leiloeiro James Lisboa 
comandará a disputa do acer-
vo do multiartista ítalo-brasi-
leiro  Fulvio Pennachi (1905-
1992). Os leilões acontecem 
de forma virtual no site www.
leilaodearte.com. 

Estarão disponíveis 550 
obras entre telas e cerâmicas 
do artista, o que é motivo de 
comemoração para o leiloei-
ro. “Estamos falando de um 
acervo pessoal criado e guar-
dado ao longo de várias déca-
das e a família acreditou que 
o leilão seria a forma mais 
democrática e transparente 
de colocar todo esse acervo à 

Acervo de artista vai a leilão 
entre 6 e 9 de junho em SP

Imóvel foi construído no estilo Casa Rossa Italiana, em 1948

REPRODUÇÃO/JAMES LISBOA

Além das obras de Fulvio Pennachi, casarão do artista ítalo-
brasileiro, no Jardim Europa, na Capital, também está à venda

venda. São peças que nunca 
foram postas a pregão. Peças 
exclusivas e inéditas à venda 
pela primeira vez”, disse Lis-
boa ao canal Arte 1.

Além das obras de arte, 
estará disponível para oferta 
o casarão de Pennachi, loca-
lizado no Jardim Europa, um 
dos bairros mais valorizados 
da capital paulista. 

O imóvel possui mais 2,7 
mil m², sendo 686 m² de área 
construída, com destaque 
para o ateliê do artista, que, 
segundo publicação do canal 
Arte 1, encontra-se  pratica-
mente intacto. No site do lei-
loeiro consta que o imóvel foi 
construído no estilo Casa Ros-
sa Italiana, em 1948. O proje-
to arquitetônico é do próprio 
Fulvio Pennacchi, que ideali-
zou uma casa térrea com am-
bientes como: hall de entrada, 
pátio central, área da piscina, 
sala de jogos, quartos, sala de 
estar, entre outros. O lance 
inicial para a casa é de R$ 50 
milhões. (GM)

 A O leilão é uma modalidade 
de venda bem antiga, com re-
gistros de 2.000 A.C. No Brasil, 
foi regulamentado em 1932. 
Porém, muitas pessoas ainda 
desconfiam da modalidade - 
o motivo, segundo o leiloeiro 
Wagner Lotti, da Lotti Leilões, 
é a falta de informação.

“Leilão é uma venda pú-
blica, onde qualquer pessoa 
física ou jurídica pode partici-
par da compra. Ela é realizada 
através de um leiloeiro oficial, 
credenciado junto a Junta Co-
mercial da sua cidade, onde 
trabalha com a autorização de 
seus comitentes [quem ven-
de] para realizar vendas de 
bens e itens de valor”, explica.

O leilão é uma boa oportu-
nidade para quem quer eco-
nomizar, visto que os descon-
tos giram em torno de 40% 

Entenda como é a 
compra em leilões

a 50% do valor de avaliação, 
podendo até superar este per-
centual.

Como em qualquer negó-
cio, leilões também podem 
trazer riscos. Mas, com alguns 
cuidados é possível evitar do-
res de cabeça.  O primeiro pas-
so é pesquisar sobre o leiloei-
ro e verificar se ele possui 
cadastro na Junta Comercial.  
Entre em contato com a em-
presa de leilão, se puder vi-
site-a, isso diminui os riscos 
de golpe.

Antes de dar o lance, leia 
atentamente o edital, é nele 
que estará todas as informa-
ções sobre o bem em dispu-
ta,  as regras de participação 
no certame e o detalhamen-
to de como será a forma de 
pagamento e a retirada do 
bem. (GM) 
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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 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.

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  21/06/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  23/06/2022 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo 
descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 
13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas 
as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização do imóvel: Taboão da Serra-SP. 
Jardim São Judas Tadeu. Rua Vicente Leporace, nº 389 (Lt. 41-Qd. 06 ). CASA. Áreas totais: terr. 251,00m² e constr. 69,37m² (RI) e 349,00m² 
(estimada no local). Matr. 4.328 do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de divergência da área construída 
que vier a ser apurada no local com a averbada no RI e de eventual alteração da destinação do uso, de residencial para comercial,  correrão por 
conta do Comprador; (ii) Ocupada (AF). 1º Leilão: 21/06/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 4.747.640,43. 2º Leilão: 23/06/2022, às 15:00 
hs. Lance mínimo: R$ 485.234,46. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado 
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 
Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.
megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844.

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.

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 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.

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
01ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 0014385-21.2016.8.26.0477. EXEQUENTE: COND. ED. RESD. 
VERDES MARES II (CNPJ 03.312.288/0001-28) EXECUTADO: IVO KOSLYK (CPF/MF 308.701.609-82) 
INTERESSADOS: KERLEY WASSER BELITZ (CPF 268.681.188-89), L UIZ DOMINGUES DE CASTRO (CPF 
489.988.268-87), AMÉLIA AMERICANO FRANCO DOMINGUES DE CASTRO (CPF 002.427.648-00), JULIO 
MARIO STAMATO (CPF 033.515.488-34), INAH CUNHA STAMATO (CPF 116.497.798-95), PREFEITURA DE 
PRAIA GRANDE. Encerramento 1º Leilão: 21/07/22 - 11h00– Lance Mínimo: R$ 279.856,25*Encerramento 2º 
Leilão: 18/08/22- 11h00- Lance Mínimo: R$ 139.928,13* *Os valores serão atualizados à época da alienação. 
DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE APTO 34, BL II – COND. RESD. VERDES MARES II – R. MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO, Nº 111, PRAIA GRANDE/SP. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. CONSTA 
ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC).Cadastre-se antecipadamente para 
participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. 
Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
1ª VC de PINHEIROS/SP Proc. nº 0100630-22.2009.8.26.0011 EXEQUENTE: JOSE XISTO DE MIRANDA 
(CPF 905.586.428-53) EXECUTADO: NILTON TEODORO DA SILVA CAMPOS (CPF 266.150.628-44); 
CRISTINA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS (CPF 011.329.478-63); RITA MARIA PEREIRA DA SILVA 
(CPF 094.589.158-05); FRANCISCO DE PAULA SILVA (CPF 703.192.518-53). INTERESSADO: ESTADO 
DE SÃO PAULO Encerramento 1º Leilão: 21/07/22 – 10h00 – Lance Mínimo: R$ 32.172,00Encerramento 
2º Leilão: 18/08/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 22.520,40*Os valores serão atualizados à época da 
alienação. DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE  
VEÍCULO RENAULT SANDERO EXP 16HP, 2013/2013.  TABOÃO DA SERRA/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o 
Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do 
leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 –   www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
03ª VC de PRAIA GRANDE/S PProc. nº 1002606-86.2015.8.26.0477/01 EXEQUENTE: COND. ED. APOLLO (CNPJ 
07.855.896/0001-30) EXECUTADOS: RAFAEL FEDERICO DELGADO VILLORA (CPF/MF 254.844.318-32), CATIA DOS 
SANTOS BRUNO (CPF/MF 127.909.258-01). INTERESSADOS: TELLES & TELLES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA (CNPJ 03.308.091/0001-15); RADIMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA  LTDA (CNPJ 65.742.181/0001-
77); DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO/SP; JUÍZO 
DO SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP; JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE 
PRAIA GRANDE/SP; JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP; JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP, PREFEITURA PRAIA GRANDE Leilão Único: 01/08/22 a 29/09/22 - 10h30 Avaliação: 
R$ 325.100,33* / Lance Mínimo: R$ 162.550,17* *Os valores serão atualizados à época da alienação. APTO 33 – ED. 
RESD. APOLLO - R. ACARIS, Nº 141, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 136.607 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. 
CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para 
participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Requerido: Elizeu de Oliveira Silvério Requerente: Condomínio Fazenda Vila Nazareth – Proce-
dimento Comum Cível, Proc. 0000650-35.2010.8.26.0022. A Doutora Fabiola Brito do Amaral, 
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Amparo, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 13 de Junho de 2022 às 14:00 ho-
ras, encerrando-se no dia 17 de Junho de 2022 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 11 
de Julho de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor 
igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação 
atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapubli-
ca.com.br. Bem: DOS DIREITOS COMPROMISSÁRIO COMPRADOR de um Imóvel localizado 
na Alameda “I”, lote 148, localizado na propriedade rural denominada Vila Nazareth, bairro 
de Sertãozinho, Amparo/SP, com matrícula n° 9.506, do CRI de Amparo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 
148.557,14. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, o executado, 
INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casados forem, 
bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 25 
de abril de 2022. Fabiola Brito do Amaral, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.
hastapublica.com.br.

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

Edital de Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem 
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades, e CONVOCAÇÃO DE INTE-
RESSADOS, expedido nos autos da Recuperação judicial e Falência que Aliança Jau Comercio 
de Ferros e Industria de Perfilados Ltda move em face de Gs 7 Indústria de Palmilhas Ltda Me 
e outros, processo nº 0020586-79.2010.8.26.0302 da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Jaú-SP. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaú -SP, Dr. Guilherme 
Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele tiverem conhecimento, que realizar-se-á a alienação dos bens abaixo descritos, nas 
seguintes modalidades, nas datas, locais, horários e sob as condições adiante descritas. O leilão 
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º lei-
lão terá início no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital e encerrar-se-á 
às 14:00 horas do dia 13 de junho de 2022. Caso os lances ofertados não atinjam o valor 
de avaliação dos bens, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20 
de junho de 2022 – 2º leilão. Caso os lances não atinjam 50% do valor de avaliação, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção, por qualquer preço, até às 14:00 horas do dia 27 de junho de 
2022 – 3º leilão. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial, Euclides Maraschi Junior - JUCESP 
819. Do valor mínimo de venda dos bens – No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda dos 
bens apregoados será de 100% do valor de avaliação. No segundo leilão, a alienação dar-se-á pelo 
maior valor ofertado, desde que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão 
a alienação dar-se-á por qualquer preço, casos em que ficará condicionada à aprovação do Magis-
trado, Ministério Público e Administrador Judicial. 1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 
140, III, Lei 11.101/2005 - Bens: Os bens objeto desta alienação estão devidamente arrecadados, 
constatados e avaliados, estando depositados na Rua José Massucato, 2110, Jd. Orlando Chesini 
Ometo, em Jaú-SP, conforme relação a seguir: Da descrição dos bens: Os bens estão des-
critos na íntegra no edital disponibilizado no site www.hastapublica.com.br. Valor total das 
avaliações: R$ 20.670,00 (vinte mil e seiscentos e setenta reais). 2 - ALIENAÇÃO DOS BENS 
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS – Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 - Em caso de ausência de 
proponentes no item anterior, concomitantemente ao procedimento público de venda dos ativos, na 
forma dos incisos I, II e III do artigo 140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início ao leilão individualizados 
dos bens, nos termos do artigo 140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos a seguir descritos. 2.1 Dos 
bens – Bens descritos no item anterior, os quais serão disponibilizados no portal www.hastapublica.
com.br, por meio do qual os interessados terão acesso às fotos e à descrição detalhada dos bens 
a serem apregoados. 2.3 Da visitação - As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@
hastapublica.com.br. 2.4 Dos lances – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através 
do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da comissão do Leiloeiro Ofi-
cial - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos bens. A comissão devida não está inclusa no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as 
despesas incorridas. 2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos 
bens arrematados, deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 2.7 Do pagamento da comissão - O pagamen-
to da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 
26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-
02. 2.8 Das demais disposições - Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente 
pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa 
será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado ao Leiloeiro em razão do serviço 
prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo 
último lance por ele ofertado. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005 
e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o caput do artigo 335, do CP, as Normas 
de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – NSJCGJ e a Lei nº 14.112/2020. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal www.hastapublica.com.br. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos dos 
credores da Massa, credores hipotecários ou fiduciários, terceiros interessados e, principalmente, 
a empresa falida e outros. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaú, aos 14 de abril de 2022. Guilherme Eduardo 
Mendes Tarcia e Fazzio - Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br
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EDITAL DE LEILÃO Nº 03/2022 - HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Errata ao EDITAL DE LEILÃO

A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN, Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº. 004/2019, alterado pelo 
Provimento GP-CR nº. 002/2020, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, foi determinada a publicação da seguinte errata ao edital de Hasta Pública desta Divisão de Execução, publicado 
no DEJT 3481/2022 - Caderno Judiciário do TRT da 15ª Região, páginas 14266. 14268,  14272 a 14273 e 14277 do dia 27/05/2022: O Lote 6.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados: 6- Processo: 
0038100-96.2001.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Antonio Carlos Ramacci Junior - CPF: 282.462.128-18. Executado: Livraria e Papelaria Martins Rio Preto Ltda - ME - CNPJ: 
96.249.644/0001-97, Suzana Damiao Martins Alves - CPF: 282.316.208-93, Antonio Damiao Martins Alves - CPF: 974.595.428-49, Ronaldo Pereira de Castro - CPF: 077.360.881-87 e Elisa Damiao Martins Barbero - CPF: 
025.784.678-62. 6.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 70845 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Descrição: O apartamento n° 22, localizado no 2° pavimento do Edifício Aparecida Tarraf, situado na 
rua Coronel Spínola de Castro nº 3540, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, com uma área útil de 133,76 m², área comum de 30,3194 m² e área total construída de 164,0794 m², cabendo-lhe uma fração 
ideal no terreno de 16,120079 m², equivalente a 1,66530% do solo e nas demais coisas de uso comum do edifício, bem como as vagas de garagem sob nº 03 e 20, localizadas no térreo e no subsolo I, do referido edifício, 
com 29,5769Q9 m², cada uma, de área total (correspondendo áreas de estacionamento, circulação e manobra), com capacidade para estacionamento de um veículo de passeio, correspondendo-lhe a cada vaga uma 
fração ideal de 2,9058011 m², ou 0,30018% do terreno, correspondendo a fração ideal total (apartamento e vagas de garagem) de 21,9316812 m² ou 2,26566% do terreno e demais coisas comuns. Ônus/Observação: 
Considerando-se que a parte executada ELISA DAMIAO MARTINS BARBERO possui apenas 50% do imóvel, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação do bem penhorado.   
Penhoras e hipoteca: R. 05 - Hipoteca Cedular em favor de Banco Nossa Caixa S.A.; Av.14 - Penhora, processo 0005999-22.2003.403.6106, 6ª Vara Federal de São José do Rio Preto; Av.15 - Penhora, processo 
221900-81.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto; Av.16 - Penhora, processo 213000-12.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto; Av.17 - Redução de Penhora averbada em Av.16, processo 
213000-12.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Proprietários: Elisa Damião Martins Barbero - CPF: 025.784.678-62. Removido: Não. Localização: Rua Coronel Spinola de Castro, nº 3540, Apartamento 22, 
Centro - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - CEP: 15025-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 520.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). 
Valor Lance Mínimo: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Data da Avaliação: 21/10/2021 Data Penhora: 16/03/2016 Ordem da Penhora: 1  O Lote 10.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados:  10- 
Processo: 0010382-31.2018.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Raimundo Ferreira Viana - CPF: 921.592.303-91 e Julio Abdo Costa Calil - CPF: 290.277.508-31. Executado: 
Geraldo Jose Antunes Rodrigues - CPF: 070.504.978-78. 10.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: GZO-8800; Renavam: 788570617; Chassi: AA4IJ634011538. Descrição: Veículo VW/Golf Generation, placa 
GZO-8800, ano/modelo 2002/2003, chassi AA4IJ634011538, cor prata, com ar-condicionado, direção hidráulica, trava e vidros elétricos, banco de couro. Apresentando o seguinte estado de conservação: veículo parado 
há quatro meses, necessitando refazer o motor e trocar a bateria, rodados aproximadamente 270.000 quilômetros, conforme informação verbal, pneus e estepe meia vida, banco do motorista com pequeno rasgo, pintura 
avariada (película da cristalização), lataria com detalhes/riscos nos para-lamas e para-choque traseiro. Ônus/Observação:Restrições judiciárias - Bloqueios RENAJUD em diversos processos Em 04/05/2022, o veículo 
possui um débito de aproximadamente R$5.477,06 com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o último licenciamento foi efetuado no exercício 2016. Proprietários: Geraldo Jose Antunes Rodrigues - CPF: 
070.504.978-78. Removido: Sim. Localização: Rua Guaruja , 294, Jardim Primavera, Catanduva/SP - CEP: 15810-270 Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 6.000,00 Valor Total 
Penhorado: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Data da Avaliação: 20/12/2021 Data Penhora: 31/07/2018 Ordem da Penhora: 1  O Lote 16.1 deve ser levado à Hasta 
com os seguintes dados: 16- Processo: 0138600-63.2007.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Paulo Sergio Rosa dos Santos - CPF: 157.421.478-05, Jose Paulo Teixeira Franca - 
CPF: 303.756.898-42, União Federal (PGF) - CNPJ: 05.489.410/0001-61. Executado: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. 16.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2350 - 1º Cartório - PALESTINA/SP. 
Descrição: Imóvel - Rua Siqueira Campos - Quadra nº 63- Lote nº 9 - 11 x 44 m= 484 m² - Palestina/SP. Um imóvel urbano constante de um lote de terreno, medindo onze (11) metros, de frente e de fundo, por quarenta 
e quatro (44), ditos da frente aos fundos, equivalentes a quatrocentos e oitenta e quatro (484) metros quadrados, contendo como benfeitorias, cercas de arames nas divisas, situado na quadra nº sessenta e três (63) lote 
nº nove (9), a rua Siqueira Campos, distante 23 metros da rua Ernesto Belúcio, nesta cidade, distrito, município, e comarca de Palestina, Estado de São Paulo, confrontando, de quem se encontra, dentro do imóvel, da 
seguinte forma: pela frente, com a referida rua Siqueira Campos, do lado direito com o lote nº 10, de propriedade de Anízio Lopes Freire (outrora Outorgantes vendedores), do lado esquerdo, com o lote nº 08, de 
propriedade de Mauro Luiz Braga Nogueira, João Batista da Silva e Associação de Estudos Bíblicos das Testemunhas de Jeová de Lago Azul, e finalmente nos fundos com o lote nº 06 de propriedade de Juraci José Cavalin 
(outrora outorgantes vendedores); imóvel esse acha-se cadastrado na Prefeitura Municipal local, conforme cadastro nº 001019/00 - ano de 1983. Conforme Auto de Reavaliação, "sobre o referido imóvel com 484 m², 
foram construídos dois prédios residenciais independentes, a saber: a) Um prédio residencial com três quartos, sal, cozinha, dois banheiros, com entrada pela Rua Siqueira Campos, 822, Palestina, de padrão simples de 
acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção. b) Um prédio residencial, com dois quartos, sala, cozinha e despensa, com entrada ao lado do 
nº 1028 da Rua Ernesto Belúcio, Palestina, de padrão simples de acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção. Ônus/Observação: 
Considerando-se que a parte executada possui apenas 33,33% do imóvel penhorado, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação. Conforme R.3/2.350, o executado Sedino 
Campanha, CPF 973.943.518-15 é casado com Gracinda Donizete Barboni Campanha, CPF 018.844.498-08, sob o regime de comunhão de bens na vigência da Lei nº 6.515/77. Coproprietários, conforme R.3/2.350: 
Euzebio Barboni, CPF 019.032.828-29, casado com Zeralda Vicente Alves Barboni, CPF 279.772.968-45, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77; Aparecida de Fatima Barboni, CPF 
115.171.378-37 casada com Moises Antonio Pereira, CPF 961.998.578-87 sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77. Penhora: Av.5-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 
48200-66.2008 da 3ª VT de São José do Rio Preto. Proprietários: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. Removido: Não. Localização: Rua Siqueira Campos, não informado, Centro – PALESTINA/SP – CEP: 15470-000. 
Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 200.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Data da 
Avaliação: 09/09/2021 Data Penhora: 29/01/2020 Ordem da Penhora: 1  O Lote 16.2 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados:  16.2 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2083 - 1º Cartório - PALESTINA/SP. 
Descrição: Imóvel residencial localizado na Rua Ernesto Belúcio, nº 1028 (Av. 3/2083), na quadra nº 63, parte dos fundos do lote n. 08, edificado sobre o terreno medindo vinte e dois (22) metros de frente e de fundo, por 
sete (7) metros ditos da frente aos fundos, equivalente a cento e cinquenta e quatro (154) metros quadrados, contendo como benfeitorias uma casa construída de tijolos, coberta de telhas tipo francesas, com cinco (5) 
cômodos internos, alpendre na frente e área nos fundos, instalações elétricas e sanitárias, com frente para Rua Ernesto Belúcio, na cidade, distrito, município e comarca de Palestina, estado de São Paulo, dentro das 
seguintes confrontações: pela frente com a referida rua Ernesto Belúcio, e lote nº 7, de Rosa Maria Gomes, do lado direito com a outra parte do lote nº 08, medindo 7x22m, de Mauro Luiz Braga Nogueira, do lado esquerdo 
com remanescente de 11x7m., dos outorgantes vendedores onde funciona a Igreja "Salão do Reino das Testemunhas de Jeová", e finalmente nos fundos como lote nº 09, de propriedade do executado e outros (R3/2350), 
do CRI d Palestina), registrado em nome de Gracinda Donizete Barboni Campanha casada com Sedino Campanha, conforme matrícula 2083, do CRI de Palestina. Conforme Auto de Reavaliação: "prédio residencial com 
cinco cômodos, de padrão simples de acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção". Ônus/Observação: Considerando-se que a parte 
executada possui apenas 33,33% do imóvel penhorado, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação. Conforme R.5/2.083, o executado Sedino Campanha, CPF 
973.943.518-15 é casado com Gracinda Donizete Barboni Campanha, CPF 018.844.498-08, sob o regime de comunhão de bens na vigência da Lei nº 6.515/77. Coproprietários, conforme R.5/2.083: Euzebio Barboni, CPF 
019.032.828-29, casado com Zeralda Vicente Alves Barboni, CPF 279.772.968-45, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77; Aparecida de Fatima Barboni, CPF 115.171.378-37 casada com 
Moises Antonio Pereira, CPF 961.998.578-87 sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77. Penhoras: Av.6-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 0150000-74.2007.5.15.0082 da 3ª VT 
de São José do Rio Preto. Av.8-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 48200-66.2008 da 3ª VT de São José do Rio Preto. Proprietários: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. Removido: Não. Localização: Rua 
Ernesto Belúcio, nº 10285, Centro – PALESTINA/SP - CEP: 15470-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 80.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
Valor Lance Mínimo: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Data da Avaliação: 09/09/2021 Data Penhora: 29/01/2020 Ordem da Penhora: 1 Valor total de avaliação: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Valor total de 
lance mínimo: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). O Lote 24.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados: 24- Processo: 0011508-48.2020.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Exequente: Bruno de Sousa Silva - CPF: 049.778.183-26. Executado: Guapifrigo Alimentos Eireli - EPP - CNPJ: 01.837.031/0001-64. 24.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: FVM-4677; Renavam: 1059483383; 
Chassi: LZZ5CGVB9CW673242. Descrição: 01 (um) veículo I/Sinotruk A7 H6X2 420A, placas FVM-4677, ano de fabricação/modelo 2012/2012, com cabine da cor prata em regular estado, pneus em regular estado e com 
motor sem funcionar. Ônus/Observação: Restrições RENAJUD ativas: Processo 15007943820188260576 da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto - SP; Processo 00115202120165150044 da 
2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – SP. Pesquisa de débitos e restrições do veículo no DETRAN.SP em 27/05/2022: - IPVA em atraso (R$ 9.872,50)  e multa (R$ 160,55); - Restrição financeira: veículo com reserva 
de domínio; - Licenciamento vencido, sendo o último efetuado no exercício 2016. Proprietários: Guapifrigo Alimentos Eireli EPP - CNPJ: 01.837.031/0001-64. Removido: Não. Localização: Estrada GPI, nº 151, Km 0,50, 
Zona Rural – GUAPIACU/SP - CEP: 15110-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 40.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor Lance Mínimo: 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Data da Avaliação: 27/04/2021 Data Penhora: 27/04/2021 Ordem da Penhora: 1 São José do Rio Preto, 03 de junho de 2022. ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN Juíza 
Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 8ª Vara Cível Foro Regional I - Santana da Comarca da Capital/SP. 
Processo nº 0035459-32.2001.8.26.0001. Requerida: JARDELINA APARECIDA MARCONDES GIUSTI (CPF 054.838.218-23) e seu 
marido e coproprietário SERGIO HENRIQUE DE SOUZA GIUSTI (CPF 063.871.408-70). Credores e/ou interessados: EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS – EMGEA (CNPJ 04.527.335/0001-13). 1º Leilão começa em 01/07/2022, às 11hs00min, e termina em 
04/07/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 04/07/2022, às 11hs01min, e termina em 25/07/2022, às 11hs00min. Bem a 
ser leiloado: Apto. 14, Bloco 10, Ed. Agata, Conj. Res. Pedra Branca, situado na Rua Desembargador Rodrigues Setti, nº 365, São 
Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 71.429 do 3º CRI da Comarca da Capital/SP. Ônus: constam ônus, vide edital 
completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 254.429,48* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 190.822,11* – 75% do valor de avaliação. 
*sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Marcello Lemos da Cruz 
– JUCESP 983. Fica a requerida JARDELINA APARECIDA MARCONDES GIUSTI, o seu marido e coproprietário SERGIO HENRIQUE 
DE SOUZA GIUSTI, a credora hipotecária EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 20/04/2010, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 12 de maio de 2022.

 11 3422-5998 -      11 97616-1618 -      contato@leiloei.com

www.LEILOEI.com | www.LEILOEI.com.br  

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO SOBRE OS DIREITOS DE BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do requerido APARECIDO CAIRES DE JESUS (CPF/MF 438.339.695-04), e seu cônjuge, se casado for; 
dos promitentes vendedores VAGNER ANTÔNIO ANTUNES (CPF/MF 119.565.128-70), GESSON FERNANDES DA SILVA (CPF/MF 722.020.414-00), FRANCISCA FLAVIA DA SILVA 
FERNANDES (CPF/MF 852.659.344-72), VALQUIRIA ANTUNES (CPF/MF 131.661.789-01), JULIANA BATISTA DOS SANTOS (CPF/MF 260.203.538-69), JORGE DO NASCIMENTO 
FIORELLI (CPF/MF 001.708.338-95), NOEMIA FRUTUOSA FIORELLI (CPF/MF IGNORADO) e PEDRO DO NASCIMENTO FIORELLI (CPF/MF 517.355.048-15), e seus respectivos cônjuges, 
se casados forem; da proprietária EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES MOREIRA S/A (CNPJ/MF 44.171.320/0001-80), na pessoa de seu representante legal; e demais 
interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo nº 0003911-33.2018.8.26.0505, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Pires/SP, requerida por 
HIDELTE ALBERTINA DE SOUSA CAIRES DE JESUS. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-
line www.leiloei.com, nas condições que seguem: O 1º LEILÃO em 20/06/2022, às 14h40 e término em 23/06/2022, às 14h40, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o 
dia 14/07/2022, às 14h40 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DE BEM(NS) – OS DIREITOS SOBRE UM LOTE DE TERRENO, constituído por parte da chácara nº 01, da ESTÂNCIA DAS 
ROSAS, situado no perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, com área de 570,00m² (Quinhentos e Setenta Metros Quadrados) , medindo 18,87m 
de frente para a estrada da Cooperativa; mede 15,00m nos fundos onde confronta com a viela sanitária, do lado esquerdo da frente aos fundos mede 39,00m, confrontando com a promitente 
vendedora, e do lado direito da frente aos fundos mede 29,00m, está localizado no lado esquerdo da Estrada da Cooperativa, distante 42,00m das terras pertencentes a De Santi, de quem das 
citadas terras dirige par a referida estrada da Cooperativa. Inscrito na Prefeitura Municipal sob nº 341.63.55.0104.00.0000 – Lote 30. Matrícula nº 9.816 do CRI da Comarca de Ribeirão Pires/SP. 
AVALIAÇÃO – R$ 200.000,00 (dezembro/2018 – fls. 22-29 dos autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula a propriedade sobre o imóvel de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
CONSTRUÇÕES MOREIRA S/A, e conforme R.01 (29/10/1979) o registro do compromisso de compra e venda em favor de JORGE DO NASCIMENTO FIORELLI, NOEMIA FRUTUOSA FIORELLI 
e PEDRO DO NASCIMENTO FIORELLI. Os direitos sobre o imóvel, ora alienados no presente processo, decorrem do Instrumento Particular de Compra e Venda, celebrado em 31/07/2009 (fls. 11-
15 dos autos) entre os litigantes HILDETE ALBERTINA DE SOUSA CAIRES DE JESUS e APARECIDO CAIRES DE JESUS e os promitentes vendedores VAGNER ANTÔNIO ANTUNES, GESSON 
FERNANDES DA SILVA, FRANCISCA FLAVIA DA SILVA FERNANDES, VALQUIRIA ANTUNES e JULIANA BATISTA DOS SANTOS. Referido contrato, bem como as citadas benfeitorias 
constantes do imóvel não se encontram averbadas na respectiva matrícula, sendo tais regularizações de responsabilidade exclusiva do arrematante. Não constam nos autos recurso ou causa 
pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – Não constam débitos fiscais sobre o imóvel, conforme Pesquisa de Débitos Imobiliários, expedida em 30/03/2022, pela Prefeitura de Ribeirão Pires. 
DÉBITO EXEQUENDO – R$ 2.899,62 (dezembro/2018 – fls. 35) *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) 
horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO 
EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso 
das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Ribeirão Pires, 20 de abril de 2022. DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS JUIZ DE DIREITO
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EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO da executada IVONE APARECIDA ICHIYAMA (CPF/MF 
075.862.908-73), e seu cônjuge, se casada for; da coproprietária MIRIAN RAMOS ICHIYAMA (CPF/MF 311.648.858-47), e seu 
cônjuge, se casada for; da contribuinte tributária LUCIANA SIMÕES LOPES TRUGLIO (CPF/MF 311.648.858-47); do credor 
tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE OSASCO; e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA – Processo nº 1016765-17.2019.8.26.0405, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP, requerida 
por MARIA MADALENA NEVES GONÇALVES. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line www.leiloei.com, nas condições que seguem: O 1º LEILÃO em 
20/06/2022, às 14h20 e término em 23/06/2022, às 14h20, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o 
dia 14/07/2022, às 14h20 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DE BEM(NS) – IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 53, situado no 4º 
andar do Edifício Pádova, BLOCO 3, integrante do Condomínio Residencial Antonini Village, situado a Rua Antonio Almeida 
Tavares, nº 291 (Av.08), na Vila Quitaúna, nesta cidade, contendo a área privativa de 58,7200m², área comum de divisão 
proporcional de 74,0281m², área total de 132,7481m² e uma fração ideal no terreno correspondente a 0,00806451 ou 
0,00806451%, e respectiva vaga de garagem em local indeterminado. Cadastro Municipal nº 2224602097. Matrícula nº 67.949 
do 1º C.R.I. da Comarca de Osasco/SP. AVALIAÇÃO – R$ 188.045,59 (julho/2020 – fls. 174-192 dos autos). ÔNUS – Não 
consta ônus da referida matrícula imobiliária. Consta dos autos, às fls. 148, a PENHORA EXEQUENDA sobre o imóvel. Não 
constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 13.527,49, referentes a débitos 
tributários dos exercícios de 2016 a 2022, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Osasco/SP, em 19/04/2022. DÉBITO 
EXEQUENDO – R$ 39.794,36 (maio/2020 – fls. 134 dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. 
DA RESERVA AOS COPROPRIETÁRIOS – O bem imóvel será levado a alienação em sua integralidade, reservando-se a quota 
parte dos coproprietários/herdeiros alheios à execução sobre o produto da arrematação, os quais poderão exercer o direito de 
preferência nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 843, do CPC. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas 
após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – 
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão 
sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO 
EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do 
arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Osasco, 19 de abril de 2022. MARIANA HORTA GREENHALGH JUÍZA DE DIREITO

www.LEILOEI.com | www.LEILOEI.com.br

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, 
matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 09/06/2022 a partir das 
11hrs, pelo site www.lut.com.br , autorizado pela 
comitente MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 
61.189.288/0001-89.

Anuncie: 

11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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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 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.

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  21/06/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  23/06/2022 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo 
descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 
13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas 
as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização do imóvel: Taboão da Serra-SP. 
Jardim São Judas Tadeu. Rua Vicente Leporace, nº 389 (Lt. 41-Qd. 06 ). CASA. Áreas totais: terr. 251,00m² e constr. 69,37m² (RI) e 349,00m² 
(estimada no local). Matr. 4.328 do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos competentes de divergência da área construída 
que vier a ser apurada no local com a averbada no RI e de eventual alteração da destinação do uso, de residencial para comercial,  correrão por 
conta do Comprador; (ii) Ocupada (AF). 1º Leilão: 21/06/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 4.747.640,43. 2º Leilão: 23/06/2022, às 15:00 
hs. Lance mínimo: R$ 485.234,46. Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado 
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 
Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.
megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844.

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.

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 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.

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
01ª VC de PRAIA GRANDE/SP Proc. nº 0014385-21.2016.8.26.0477. EXEQUENTE: COND. ED. RESD. 
VERDES MARES II (CNPJ 03.312.288/0001-28) EXECUTADO: IVO KOSLYK (CPF/MF 308.701.609-82) 
INTERESSADOS: KERLEY WASSER BELITZ (CPF 268.681.188-89), L UIZ DOMINGUES DE CASTRO (CPF 
489.988.268-87), AMÉLIA AMERICANO FRANCO DOMINGUES DE CASTRO (CPF 002.427.648-00), JULIO 
MARIO STAMATO (CPF 033.515.488-34), INAH CUNHA STAMATO (CPF 116.497.798-95), PREFEITURA DE 
PRAIA GRANDE. Encerramento 1º Leilão: 21/07/22 - 11h00– Lance Mínimo: R$ 279.856,25*Encerramento 2º 
Leilão: 18/08/22- 11h00- Lance Mínimo: R$ 139.928,13* *Os valores serão atualizados à época da alienação. 
DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE APTO 34, BL II – COND. RESD. VERDES MARES II – R. MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO, Nº 111, PRAIA GRANDE/SP. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. CONSTA 
ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o, CPC).Cadastre-se antecipadamente para 
participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. 
Ana Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
1ª VC de PINHEIROS/SP Proc. nº 0100630-22.2009.8.26.0011 EXEQUENTE: JOSE XISTO DE MIRANDA 
(CPF 905.586.428-53) EXECUTADO: NILTON TEODORO DA SILVA CAMPOS (CPF 266.150.628-44); 
CRISTINA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS (CPF 011.329.478-63); RITA MARIA PEREIRA DA SILVA 
(CPF 094.589.158-05); FRANCISCO DE PAULA SILVA (CPF 703.192.518-53). INTERESSADO: ESTADO 
DE SÃO PAULO Encerramento 1º Leilão: 21/07/22 – 10h00 – Lance Mínimo: R$ 32.172,00Encerramento 
2º Leilão: 18/08/22 - 10h00 - Lance Mínimo: R$ 22.520,40*Os valores serão atualizados à época da 
alienação. DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE  
VEÍCULO RENAULT SANDERO EXP 16HP, 2013/2013.  TABOÃO DA SERRA/SP. CONSTA ÔNUS. Leia o 
Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para participar do 
leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 –   www.FrazaoLeiloes.com.br

Leilões Judiciais

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

EDITAL RESUMO DE LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
03ª VC de PRAIA GRANDE/S PProc. nº 1002606-86.2015.8.26.0477/01 EXEQUENTE: COND. ED. APOLLO (CNPJ 
07.855.896/0001-30) EXECUTADOS: RAFAEL FEDERICO DELGADO VILLORA (CPF/MF 254.844.318-32), CATIA DOS 
SANTOS BRUNO (CPF/MF 127.909.258-01). INTERESSADOS: TELLES & TELLES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA (CNPJ 03.308.091/0001-15); RADIMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA  LTDA (CNPJ 65.742.181/0001-
77); DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO/SP; JUÍZO 
DO SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP; JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE 
PRAIA GRANDE/SP; JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP; JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP, PREFEITURA PRAIA GRANDE Leilão Único: 01/08/22 a 29/09/22 - 10h30 Avaliação: 
R$ 325.100,33* / Lance Mínimo: R$ 162.550,17* *Os valores serão atualizados à época da alienação. APTO 33 – ED. 
RESD. APOLLO - R. ACARIS, Nº 141, PRAIA GRANDE/SP. MATRÍCULA 136.607 - CRI DE PRAIA GRANDE/SP. 
CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site da leiloeira (Art. 887, § 2o , CPC). Cadastre-se antecipadamente para 
participar do leilão online. Rua Hipódromo, 1141, sala 66, Centro Empresarial Santa Teresa, Mooca, São Paulo/SP. Ana 
Claudia Campos Frazão – leiloeira oficial – JUCESP 836. Tel. 11-3550-4066 – www.FrazaoLeiloes.com.br

Requerido: Elizeu de Oliveira Silvério Requerente: Condomínio Fazenda Vila Nazareth – Proce-
dimento Comum Cível, Proc. 0000650-35.2010.8.26.0022. A Doutora Fabiola Brito do Amaral, 
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Amparo, do Estado de São Paulo, na forma 
da Lei etc. FAZ SABER que foi designado para 1º leilão: dia 13 de Junho de 2022 às 14:00 ho-
ras, encerrando-se no dia 17 de Junho de 2022 às 14:00 horas, e, para eventual 2º leilão: dia 11 
de Julho de 2022 às 14:00 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor 
igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 50% do valor da avaliação 
atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapubli-
ca.com.br. Bem: DOS DIREITOS COMPROMISSÁRIO COMPRADOR de um Imóvel localizado 
na Alameda “I”, lote 148, localizado na propriedade rural denominada Vila Nazareth, bairro 
de Sertãozinho, Amparo/SP, com matrícula n° 9.506, do CRI de Amparo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 
148.557,14. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Fica, ainda, o executado, 
INTIMADO das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casados forem, 
bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 25 
de abril de 2022. Fabiola Brito do Amaral, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.
hastapublica.com.br.

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

Edital de Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem 
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades, e CONVOCAÇÃO DE INTE-
RESSADOS, expedido nos autos da Recuperação judicial e Falência que Aliança Jau Comercio 
de Ferros e Industria de Perfilados Ltda move em face de Gs 7 Indústria de Palmilhas Ltda Me 
e outros, processo nº 0020586-79.2010.8.26.0302 da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Jaú-SP. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Jaú -SP, Dr. Guilherme 
Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele tiverem conhecimento, que realizar-se-á a alienação dos bens abaixo descritos, nas 
seguintes modalidades, nas datas, locais, horários e sob as condições adiante descritas. O leilão 
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º lei-
lão terá início no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital e encerrar-se-á 
às 14:00 horas do dia 13 de junho de 2022. Caso os lances ofertados não atinjam o valor 
de avaliação dos bens, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20 
de junho de 2022 – 2º leilão. Caso os lances não atinjam 50% do valor de avaliação, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção, por qualquer preço, até às 14:00 horas do dia 27 de junho de 
2022 – 3º leilão. O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial, Euclides Maraschi Junior - JUCESP 
819. Do valor mínimo de venda dos bens – No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda dos 
bens apregoados será de 100% do valor de avaliação. No segundo leilão, a alienação dar-se-á pelo 
maior valor ofertado, desde que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão 
a alienação dar-se-á por qualquer preço, casos em que ficará condicionada à aprovação do Magis-
trado, Ministério Público e Administrador Judicial. 1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 
140, III, Lei 11.101/2005 - Bens: Os bens objeto desta alienação estão devidamente arrecadados, 
constatados e avaliados, estando depositados na Rua José Massucato, 2110, Jd. Orlando Chesini 
Ometo, em Jaú-SP, conforme relação a seguir: Da descrição dos bens: Os bens estão des-
critos na íntegra no edital disponibilizado no site www.hastapublica.com.br. Valor total das 
avaliações: R$ 20.670,00 (vinte mil e seiscentos e setenta reais). 2 - ALIENAÇÃO DOS BENS 
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS – Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 - Em caso de ausência de 
proponentes no item anterior, concomitantemente ao procedimento público de venda dos ativos, na 
forma dos incisos I, II e III do artigo 140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início ao leilão individualizados 
dos bens, nos termos do artigo 140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos a seguir descritos. 2.1 Dos 
bens – Bens descritos no item anterior, os quais serão disponibilizados no portal www.hastapublica.
com.br, por meio do qual os interessados terão acesso às fotos e à descrição detalhada dos bens 
a serem apregoados. 2.3 Da visitação - As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@
hastapublica.com.br. 2.4 Dos lances – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através 
do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da comissão do Leiloeiro Ofi-
cial - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos bens. A comissão devida não está inclusa no 
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação 
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as 
despesas incorridas. 2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos 
bens arrematados, deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 2.7 Do pagamento da comissão - O pagamen-
to da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do 
encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº 
26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/0001-
02. 2.8 Das demais disposições - Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente 
pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa 
será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado ao Leiloeiro em razão do serviço 
prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo 
último lance por ele ofertado. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005 
e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o caput do artigo 335, do CP, as Normas 
de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – NSJCGJ e a Lei nº 14.112/2020. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal www.hastapublica.com.br. A publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos dos 
credores da Massa, credores hipotecários ou fiduciários, terceiros interessados e, principalmente, 
a empresa falida e outros. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaú, aos 14 de abril de 2022. Guilherme Eduardo 
Mendes Tarcia e Fazzio - Juiz de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS
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Loc.: Rio Claro/SP

Encerramento: 24/jun • a partir das 13h

EDITAL DE LEILÃO Nº 03/2022 - HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA CIRCUNSCRIÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

Errata ao EDITAL DE LEILÃO

A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN, Juíza Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto, na forma da lei e nos termos do Provimento GP-CR nº. 004/2019, alterado pelo 
Provimento GP-CR nº. 002/2020, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, foi determinada a publicação da seguinte errata ao edital de Hasta Pública desta Divisão de Execução, publicado 
no DEJT 3481/2022 - Caderno Judiciário do TRT da 15ª Região, páginas 14266. 14268,  14272 a 14273 e 14277 do dia 27/05/2022: O Lote 6.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados: 6- Processo: 
0038100-96.2001.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Antonio Carlos Ramacci Junior - CPF: 282.462.128-18. Executado: Livraria e Papelaria Martins Rio Preto Ltda - ME - CNPJ: 
96.249.644/0001-97, Suzana Damiao Martins Alves - CPF: 282.316.208-93, Antonio Damiao Martins Alves - CPF: 974.595.428-49, Ronaldo Pereira de Castro - CPF: 077.360.881-87 e Elisa Damiao Martins Barbero - CPF: 
025.784.678-62. 6.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 70845 - 1º Cartório - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Descrição: O apartamento n° 22, localizado no 2° pavimento do Edifício Aparecida Tarraf, situado na 
rua Coronel Spínola de Castro nº 3540, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, com uma área útil de 133,76 m², área comum de 30,3194 m² e área total construída de 164,0794 m², cabendo-lhe uma fração 
ideal no terreno de 16,120079 m², equivalente a 1,66530% do solo e nas demais coisas de uso comum do edifício, bem como as vagas de garagem sob nº 03 e 20, localizadas no térreo e no subsolo I, do referido edifício, 
com 29,5769Q9 m², cada uma, de área total (correspondendo áreas de estacionamento, circulação e manobra), com capacidade para estacionamento de um veículo de passeio, correspondendo-lhe a cada vaga uma 
fração ideal de 2,9058011 m², ou 0,30018% do terreno, correspondendo a fração ideal total (apartamento e vagas de garagem) de 21,9316812 m² ou 2,26566% do terreno e demais coisas comuns. Ônus/Observação: 
Considerando-se que a parte executada ELISA DAMIAO MARTINS BARBERO possui apenas 50% do imóvel, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação do bem penhorado.   
Penhoras e hipoteca: R. 05 - Hipoteca Cedular em favor de Banco Nossa Caixa S.A.; Av.14 - Penhora, processo 0005999-22.2003.403.6106, 6ª Vara Federal de São José do Rio Preto; Av.15 - Penhora, processo 
221900-81.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto; Av.16 - Penhora, processo 213000-12.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto; Av.17 - Redução de Penhora averbada em Av.16, processo 
213000-12.2000, 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Proprietários: Elisa Damião Martins Barbero - CPF: 025.784.678-62. Removido: Não. Localização: Rua Coronel Spinola de Castro, nº 3540, Apartamento 22, 
Centro - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - CEP: 15025-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 520.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). 
Valor Lance Mínimo: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Data da Avaliação: 21/10/2021 Data Penhora: 16/03/2016 Ordem da Penhora: 1  O Lote 10.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados:  10- 
Processo: 0010382-31.2018.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Raimundo Ferreira Viana - CPF: 921.592.303-91 e Julio Abdo Costa Calil - CPF: 290.277.508-31. Executado: 
Geraldo Jose Antunes Rodrigues - CPF: 070.504.978-78. 10.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: GZO-8800; Renavam: 788570617; Chassi: AA4IJ634011538. Descrição: Veículo VW/Golf Generation, placa 
GZO-8800, ano/modelo 2002/2003, chassi AA4IJ634011538, cor prata, com ar-condicionado, direção hidráulica, trava e vidros elétricos, banco de couro. Apresentando o seguinte estado de conservação: veículo parado 
há quatro meses, necessitando refazer o motor e trocar a bateria, rodados aproximadamente 270.000 quilômetros, conforme informação verbal, pneus e estepe meia vida, banco do motorista com pequeno rasgo, pintura 
avariada (película da cristalização), lataria com detalhes/riscos nos para-lamas e para-choque traseiro. Ônus/Observação:Restrições judiciárias - Bloqueios RENAJUD em diversos processos Em 04/05/2022, o veículo 
possui um débito de aproximadamente R$5.477,06 com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e o último licenciamento foi efetuado no exercício 2016. Proprietários: Geraldo Jose Antunes Rodrigues - CPF: 
070.504.978-78. Removido: Sim. Localização: Rua Guaruja , 294, Jardim Primavera, Catanduva/SP - CEP: 15810-270 Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 6.000,00 Valor Total 
Penhorado: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Data da Avaliação: 20/12/2021 Data Penhora: 31/07/2018 Ordem da Penhora: 1  O Lote 16.1 deve ser levado à Hasta 
com os seguintes dados: 16- Processo: 0138600-63.2007.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Exequente: Paulo Sergio Rosa dos Santos - CPF: 157.421.478-05, Jose Paulo Teixeira Franca - 
CPF: 303.756.898-42, União Federal (PGF) - CNPJ: 05.489.410/0001-61. Executado: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. 16.1 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2350 - 1º Cartório - PALESTINA/SP. 
Descrição: Imóvel - Rua Siqueira Campos - Quadra nº 63- Lote nº 9 - 11 x 44 m= 484 m² - Palestina/SP. Um imóvel urbano constante de um lote de terreno, medindo onze (11) metros, de frente e de fundo, por quarenta 
e quatro (44), ditos da frente aos fundos, equivalentes a quatrocentos e oitenta e quatro (484) metros quadrados, contendo como benfeitorias, cercas de arames nas divisas, situado na quadra nº sessenta e três (63) lote 
nº nove (9), a rua Siqueira Campos, distante 23 metros da rua Ernesto Belúcio, nesta cidade, distrito, município, e comarca de Palestina, Estado de São Paulo, confrontando, de quem se encontra, dentro do imóvel, da 
seguinte forma: pela frente, com a referida rua Siqueira Campos, do lado direito com o lote nº 10, de propriedade de Anízio Lopes Freire (outrora Outorgantes vendedores), do lado esquerdo, com o lote nº 08, de 
propriedade de Mauro Luiz Braga Nogueira, João Batista da Silva e Associação de Estudos Bíblicos das Testemunhas de Jeová de Lago Azul, e finalmente nos fundos com o lote nº 06 de propriedade de Juraci José Cavalin 
(outrora outorgantes vendedores); imóvel esse acha-se cadastrado na Prefeitura Municipal local, conforme cadastro nº 001019/00 - ano de 1983. Conforme Auto de Reavaliação, "sobre o referido imóvel com 484 m², 
foram construídos dois prédios residenciais independentes, a saber: a) Um prédio residencial com três quartos, sal, cozinha, dois banheiros, com entrada pela Rua Siqueira Campos, 822, Palestina, de padrão simples de 
acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção. b) Um prédio residencial, com dois quartos, sala, cozinha e despensa, com entrada ao lado do 
nº 1028 da Rua Ernesto Belúcio, Palestina, de padrão simples de acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção. Ônus/Observação: 
Considerando-se que a parte executada possui apenas 33,33% do imóvel penhorado, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação. Conforme R.3/2.350, o executado Sedino 
Campanha, CPF 973.943.518-15 é casado com Gracinda Donizete Barboni Campanha, CPF 018.844.498-08, sob o regime de comunhão de bens na vigência da Lei nº 6.515/77. Coproprietários, conforme R.3/2.350: 
Euzebio Barboni, CPF 019.032.828-29, casado com Zeralda Vicente Alves Barboni, CPF 279.772.968-45, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77; Aparecida de Fatima Barboni, CPF 
115.171.378-37 casada com Moises Antonio Pereira, CPF 961.998.578-87 sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77. Penhora: Av.5-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 
48200-66.2008 da 3ª VT de São José do Rio Preto. Proprietários: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. Removido: Não. Localização: Rua Siqueira Campos, não informado, Centro – PALESTINA/SP – CEP: 15470-000. 
Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 200.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Valor Lance Mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Data da 
Avaliação: 09/09/2021 Data Penhora: 29/01/2020 Ordem da Penhora: 1  O Lote 16.2 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados:  16.2 Tipo do Bem: Imóvel Identificação: Matrícula: 2083 - 1º Cartório - PALESTINA/SP. 
Descrição: Imóvel residencial localizado na Rua Ernesto Belúcio, nº 1028 (Av. 3/2083), na quadra nº 63, parte dos fundos do lote n. 08, edificado sobre o terreno medindo vinte e dois (22) metros de frente e de fundo, por 
sete (7) metros ditos da frente aos fundos, equivalente a cento e cinquenta e quatro (154) metros quadrados, contendo como benfeitorias uma casa construída de tijolos, coberta de telhas tipo francesas, com cinco (5) 
cômodos internos, alpendre na frente e área nos fundos, instalações elétricas e sanitárias, com frente para Rua Ernesto Belúcio, na cidade, distrito, município e comarca de Palestina, estado de São Paulo, dentro das 
seguintes confrontações: pela frente com a referida rua Ernesto Belúcio, e lote nº 7, de Rosa Maria Gomes, do lado direito com a outra parte do lote nº 08, medindo 7x22m, de Mauro Luiz Braga Nogueira, do lado esquerdo 
com remanescente de 11x7m., dos outorgantes vendedores onde funciona a Igreja "Salão do Reino das Testemunhas de Jeová", e finalmente nos fundos como lote nº 09, de propriedade do executado e outros (R3/2350), 
do CRI d Palestina), registrado em nome de Gracinda Donizete Barboni Campanha casada com Sedino Campanha, conforme matrícula 2083, do CRI de Palestina. Conforme Auto de Reavaliação: "prédio residencial com 
cinco cômodos, de padrão simples de acabamento, construção com mais de trinta anos, em bom estado de uso e conservação, mas precisando de manutenção". Ônus/Observação: Considerando-se que a parte 
executada possui apenas 33,33% do imóvel penhorado, em face do art. 843 do NCPC, não poderá haver lance inferior a 100% do valor da avaliação. Conforme R.5/2.083, o executado Sedino Campanha, CPF 
973.943.518-15 é casado com Gracinda Donizete Barboni Campanha, CPF 018.844.498-08, sob o regime de comunhão de bens na vigência da Lei nº 6.515/77. Coproprietários, conforme R.5/2.083: Euzebio Barboni, CPF 
019.032.828-29, casado com Zeralda Vicente Alves Barboni, CPF 279.772.968-45, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77; Aparecida de Fatima Barboni, CPF 115.171.378-37 casada com 
Moises Antonio Pereira, CPF 961.998.578-87 sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77. Penhoras: Av.6-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 0150000-74.2007.5.15.0082 da 3ª VT 
de São José do Rio Preto. Av.8-Penhora de 33,33% do imóvel no processo 48200-66.2008 da 3ª VT de São José do Rio Preto. Proprietários: Sedino Campanha - CPF: 973.943.518-15. Removido: Não. Localização: Rua 
Ernesto Belúcio, nº 10285, Centro – PALESTINA/SP - CEP: 15470-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 80.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
Valor Lance Mínimo: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Data da Avaliação: 09/09/2021 Data Penhora: 29/01/2020 Ordem da Penhora: 1 Valor total de avaliação: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Valor total de 
lance mínimo: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). O Lote 24.1 deve ser levado à Hasta com os seguintes dados: 24- Processo: 0011508-48.2020.5.15.0082 - 3ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
Exequente: Bruno de Sousa Silva - CPF: 049.778.183-26. Executado: Guapifrigo Alimentos Eireli - EPP - CNPJ: 01.837.031/0001-64. 24.1 Tipo do Bem: Veículo Identificação: Placa: FVM-4677; Renavam: 1059483383; 
Chassi: LZZ5CGVB9CW673242. Descrição: 01 (um) veículo I/Sinotruk A7 H6X2 420A, placas FVM-4677, ano de fabricação/modelo 2012/2012, com cabine da cor prata em regular estado, pneus em regular estado e com 
motor sem funcionar. Ônus/Observação: Restrições RENAJUD ativas: Processo 15007943820188260576 da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto - SP; Processo 00115202120165150044 da 
2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto – SP. Pesquisa de débitos e restrições do veículo no DETRAN.SP em 27/05/2022: - IPVA em atraso (R$ 9.872,50)  e multa (R$ 160,55); - Restrição financeira: veículo com reserva 
de domínio; - Licenciamento vencido, sendo o último efetuado no exercício 2016. Proprietários: Guapifrigo Alimentos Eireli EPP - CNPJ: 01.837.031/0001-64. Removido: Não. Localização: Estrada GPI, nº 151, Km 0,50, 
Zona Rural – GUAPIACU/SP - CEP: 15110-000. Quantidade: 1 Percentual da Penhora: 100,00% Valor Unitário (% Penhorado): R$ 40.000,00 Valor Total Penhorado: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor Lance Mínimo: 
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Data da Avaliação: 27/04/2021 Data Penhora: 27/04/2021 Ordem da Penhora: 1 São José do Rio Preto, 03 de junho de 2022. ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN Juíza 
Coordenadora da Divisão de Execução de São José do Rio Preto

www www.agsleiloes.com.br  (11) 3213-4148

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE. 8ª Vara Cível Foro Regional I - Santana da Comarca da Capital/SP. 
Processo nº 0035459-32.2001.8.26.0001. Requerida: JARDELINA APARECIDA MARCONDES GIUSTI (CPF 054.838.218-23) e seu 
marido e coproprietário SERGIO HENRIQUE DE SOUZA GIUSTI (CPF 063.871.408-70). Credores e/ou interessados: EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS – EMGEA (CNPJ 04.527.335/0001-13). 1º Leilão começa em 01/07/2022, às 11hs00min, e termina em 
04/07/2022, às 11hs00min e; 2º Leilão começa em 04/07/2022, às 11hs01min, e termina em 25/07/2022, às 11hs00min. Bem a 
ser leiloado: Apto. 14, Bloco 10, Ed. Agata, Conj. Res. Pedra Branca, situado na Rua Desembargador Rodrigues Setti, nº 365, São 
Paulo/SP com descrição completa na Matrícula nº 71.429 do 3º CRI da Comarca da Capital/SP. Ônus: constam ônus, vide edital 
completo. Lance mínimo no 1º Leilão: R$ 254.429,48* – Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 190.822,11* – 75% do valor de avaliação. 
*sujeitos à atualização. Comissão do Leiloeiro: + 5% sobre o valor da arrematação. Leiloeiro Oficial: Sr. Marcello Lemos da Cruz 
– JUCESP 983. Fica a requerida JARDELINA APARECIDA MARCONDES GIUSTI, o seu marido e coproprietário SERGIO HENRIQUE 
DE SOUZA GIUSTI, a credora hipotecária EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA e demais interessados INTIMADOS das 
designações supra, bem como da penhora realizada em data de 20/04/2010, caso não seja(m) localizado(s) para a intimação 
pessoal/postal. O presente edital é publicado em seu formato resumido, nos termos do Art. 887, §3º do CPC. Para acessar o 
edital completo e demais informações, acesse: www.agsleiloes.com.br ou ligue (11) 3213-4148. São Paulo, 12 de maio de 2022.
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO SOBRE OS DIREITOS DE BEM IMÓVEL e de INTIMAÇÃO do requerido APARECIDO CAIRES DE JESUS (CPF/MF 438.339.695-04), e seu cônjuge, se casado for; 
dos promitentes vendedores VAGNER ANTÔNIO ANTUNES (CPF/MF 119.565.128-70), GESSON FERNANDES DA SILVA (CPF/MF 722.020.414-00), FRANCISCA FLAVIA DA SILVA 
FERNANDES (CPF/MF 852.659.344-72), VALQUIRIA ANTUNES (CPF/MF 131.661.789-01), JULIANA BATISTA DOS SANTOS (CPF/MF 260.203.538-69), JORGE DO NASCIMENTO 
FIORELLI (CPF/MF 001.708.338-95), NOEMIA FRUTUOSA FIORELLI (CPF/MF IGNORADO) e PEDRO DO NASCIMENTO FIORELLI (CPF/MF 517.355.048-15), e seus respectivos cônjuges, 
se casados forem; da proprietária EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES MOREIRA S/A (CNPJ/MF 44.171.320/0001-80), na pessoa de seu representante legal; e demais 
interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo nº 0003911-33.2018.8.26.0505, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Pires/SP, requerida por 
HIDELTE ALBERTINA DE SOUSA CAIRES DE JESUS. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-
line www.leiloei.com, nas condições que seguem: O 1º LEILÃO em 20/06/2022, às 14h40 e término em 23/06/2022, às 14h40, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o 
dia 14/07/2022, às 14h40 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DE BEM(NS) – OS DIREITOS SOBRE UM LOTE DE TERRENO, constituído por parte da chácara nº 01, da ESTÂNCIA DAS 
ROSAS, situado no perímetro urbano do Distrito, Município e Comarca de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, com área de 570,00m² (Quinhentos e Setenta Metros Quadrados) , medindo 18,87m 
de frente para a estrada da Cooperativa; mede 15,00m nos fundos onde confronta com a viela sanitária, do lado esquerdo da frente aos fundos mede 39,00m, confrontando com a promitente 
vendedora, e do lado direito da frente aos fundos mede 29,00m, está localizado no lado esquerdo da Estrada da Cooperativa, distante 42,00m das terras pertencentes a De Santi, de quem das 
citadas terras dirige par a referida estrada da Cooperativa. Inscrito na Prefeitura Municipal sob nº 341.63.55.0104.00.0000 – Lote 30. Matrícula nº 9.816 do CRI da Comarca de Ribeirão Pires/SP. 
AVALIAÇÃO – R$ 200.000,00 (dezembro/2018 – fls. 22-29 dos autos). ÔNUS – Consta da referida matrícula a propriedade sobre o imóvel de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
CONSTRUÇÕES MOREIRA S/A, e conforme R.01 (29/10/1979) o registro do compromisso de compra e venda em favor de JORGE DO NASCIMENTO FIORELLI, NOEMIA FRUTUOSA FIORELLI 
e PEDRO DO NASCIMENTO FIORELLI. Os direitos sobre o imóvel, ora alienados no presente processo, decorrem do Instrumento Particular de Compra e Venda, celebrado em 31/07/2009 (fls. 11-
15 dos autos) entre os litigantes HILDETE ALBERTINA DE SOUSA CAIRES DE JESUS e APARECIDO CAIRES DE JESUS e os promitentes vendedores VAGNER ANTÔNIO ANTUNES, GESSON 
FERNANDES DA SILVA, FRANCISCA FLAVIA DA SILVA FERNANDES, VALQUIRIA ANTUNES e JULIANA BATISTA DOS SANTOS. Referido contrato, bem como as citadas benfeitorias 
constantes do imóvel não se encontram averbadas na respectiva matrícula, sendo tais regularizações de responsabilidade exclusiva do arrematante. Não constam nos autos recurso ou causa 
pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – Não constam débitos fiscais sobre o imóvel, conforme Pesquisa de Débitos Imobiliários, expedida em 30/03/2022, pela Prefeitura de Ribeirão Pires. 
DÉBITO EXEQUENDO – R$ 2.899,62 (dezembro/2018 – fls. 35) *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) 
horas após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão 
admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO 
EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de 
pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual insucesso 
das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital em resumo que será publicado e afixado na forma da Lei. Ribeirão Pires, 20 de abril de 2022. DANNIEL ADRIANO ARALDI MARTINS JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO de bem IMÓVEL e de INTIMAÇÃO da executada IVONE APARECIDA ICHIYAMA (CPF/MF 
075.862.908-73), e seu cônjuge, se casada for; da coproprietária MIRIAN RAMOS ICHIYAMA (CPF/MF 311.648.858-47), e seu 
cônjuge, se casada for; da contribuinte tributária LUCIANA SIMÕES LOPES TRUGLIO (CPF/MF 311.648.858-47); do credor 
tributário FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE OSASCO; e demais interessados, expedido nos autos do CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA – Processo nº 1016765-17.2019.8.26.0405, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP, requerida 
por MARIA MADALENA NEVES GONÇALVES. Nos termos do Art. 881, § 1º e ss. do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o(s) 
bem(ns) abaixo descrito(s), através do portal de leilões on-line www.leiloei.com, nas condições que seguem: O 1º LEILÃO em 
20/06/2022, às 14h20 e término em 23/06/2022, às 14h20, e não havendo licitante seguirá, sem interrupção, o 2º LEILÃO até o 
dia 14/07/2022, às 14h20 (horários de Brasília/DF). RELAÇÃO DE BEM(NS) – IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 53, situado no 4º 
andar do Edifício Pádova, BLOCO 3, integrante do Condomínio Residencial Antonini Village, situado a Rua Antonio Almeida 
Tavares, nº 291 (Av.08), na Vila Quitaúna, nesta cidade, contendo a área privativa de 58,7200m², área comum de divisão 
proporcional de 74,0281m², área total de 132,7481m² e uma fração ideal no terreno correspondente a 0,00806451 ou 
0,00806451%, e respectiva vaga de garagem em local indeterminado. Cadastro Municipal nº 2224602097. Matrícula nº 67.949 
do 1º C.R.I. da Comarca de Osasco/SP. AVALIAÇÃO – R$ 188.045,59 (julho/2020 – fls. 174-192 dos autos). ÔNUS – Não 
consta ônus da referida matrícula imobiliária. Consta dos autos, às fls. 148, a PENHORA EXEQUENDA sobre o imóvel. Não 
constam nos autos recurso ou causa pendente de julgamento. DÉBITOS FISCAIS – R$ 13.527,49, referentes a débitos 
tributários dos exercícios de 2016 a 2022, conforme pesquisa junto a Prefeitura de Osasco/SP, em 19/04/2022. DÉBITO 
EXEQUENDO – R$ 39.794,36 (maio/2020 – fls. 134 dos autos). *Todos os débitos serão atualizados até a data da alienação. 
DA RESERVA AOS COPROPRIETÁRIOS – O bem imóvel será levado a alienação em sua integralidade, reservando-se a quota 
parte dos coproprietários/herdeiros alheios à execução sobre o produto da arrematação, os quais poderão exercer o direito de 
preferência nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 843, do CPC. DO PAGAMENTO – Deverá ser efetuado em 24 (vinte e quatro) horas 
após o encerramento do leilão, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo. DA PROPOSTA DE PARCELAMENTO – 
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, que estarão 
sujeitas a apreciação pelo MM. Juiz da causa. COMISSÃO LEILOEIRO 5% do preço de arrematação do bem. DEPRECIAÇÃO 
EM 2º LEILÃO não serão aceitos lances inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação judicial. CONDIÇÕES DE 
VENDA E INFORMAÇÃO – Edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro, obrigações do 
arrematante, transferência do bem e demais condições no site www.leiloei.com. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, nos termos do § único, do art. 889, do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital em resumo que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Osasco, 19 de abril de 2022. MARIANA HORTA GREENHALGH JUÍZA DE DIREITO
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CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, 
matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 09/06/2022 a partir das 
11hrs, pelo site www.lut.com.br , autorizado pela 
comitente MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 
61.189.288/0001-89.
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11. 3729-6600 
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Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2022 

7ª VARA CÍVEL - FORO DE OSASCO
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação do executado: KAORU TANINAKA (CPF/MF Nº 
088.581.868-77) e seu cônjuge se houver, bem como a credora hipotecária CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04) e a terceira interessada
IVONETE RAMIRO MARIANO (CPF/MF Nº 073.543.188-39).
A  MM. Juíza de Direito Dra. Liege Gueldini de Moraes, da 7ª Vara Cível – Foro de Osasco, 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 de Título Extrajudicial, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTOS DA BELA VISTA (CNPJ/MF Nº  
04.141.813/0001-52) em face de KAORU TANINAKA (CPF/MF Nº 088.581.868-77), nos autos do Processo nº 1012650-50.2019.8.26.0405, 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: Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, nº 320, Bloco 13-B, apto. 1312 – Vila Menck, Osasco/SP – CEP: 06273-050. Descrição do Imóvel: Apartamento nº 
1312, tipo “B”, no terraço do Bloco nº 13, no 2º subsolo, Edifício TUIM, no Conjunto Residencial Altos da Bela Vista, com área útil de 69.8531ms², cabendo-lhe a fração ideal de 0,311%.

Dados do Imóvel
   Inscrição Municipal n°    24464.53.40.0001.05.004.01
   Matrícula Imobiliária n°    29.271   2º Oficial de Registro de Imóveis de Osasco/SP

Ônus
   Registro Data  Ato  Processo/Origem  Beneficiário/Observações
   R. 02 30/10/2000  Hipoteca  -   Caixa Econômica Federal
OBS 01: O imóvel é constituído 2 (dois) dormitórios, 01 (um) banheiro, 01 (uma) sala, cozinha e área de serviço, tendo direito a uma vaga de garagem indeterminada, localizada no térreo, sem cobertura sendo 
constituído por 02 (dois) ambientes. O condomínio é composto por 15 torres de edifícios, 6 pavimentos com 4 unidades por pavimento, perfazendo um total de 24 apartamentos em cada torre, 01 (um) elevador, 
01 (um) subsolo, bem como playground e salão de festas (fls. 185/216).
OBS 02: Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a arrematação do bem, a Hipoteca averbada à R.2 será extinta.
OBS 03: A penhora da unidade imobiliária leiloada deferida às fls. 146 está pendente de registro na correspondente Matrícula Imobiliária.
Valor de Avaliação do imóvel: R$ 214.000,00 (Mai/2021).
Valor de avaliação atualizado: R$ 240.676,10 (Mai/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 2.376,37 (Mai/2022) – sendo que R$ 1.928,21 se refere aos Débitos dos anos anteriores que foram parcelados e 448,16 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/Condominial: R$ 14.831,11 (Mai/2022). 
02 - A 1ª praça terá início em 21 de junho de 2022, às 17 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 24 de junho de 2022, 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 24 de junho de 2022, às 17 horas e 30 minutos, e se 
encerrará em 14 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 60% 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 mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo www.alfaleiloes.com
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 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 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 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. 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 depósito judicial, 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).
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 eletrônico da Alfa contato@alfaleiloes.com
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, 18 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) - Diretor(a), subscrevi.

DRA. LIEGE GUELDINI DE MORAES 
JUÍZA DE DIREITO

20ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/ CPC EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Cássia Negrete 
Nunes Balbino – Leiloeira Oficial – JUCESP 1.151. 20ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO. Processo nº 1112216-
87.2014.8.26.0100/0. Executados: requerido(s) : REINALDO ABRAO ZAIBA (CPF Nº 674.894.608- 59), e seu cônjuge, PALMIRA GONZALEZ PEREZ 
MARAR ZAIBA (CPF Nº 164.912.068-07); os coproprietários, MARTA CRISTINA MARAR ZAIBA FARAH (CPF Nº 087.849.348-40), e seu cônjuge, 
EDSON LOTF FARAH (CPF Nº 667.336.508-00); VALERIA CRISTINA MARAR ZAIBA CURUCHI (CPF Nº 091.209.218-10), e seu cônjuge, SERGIO 
LUIZ CURUCHI (CPF Nº 030.877.558-93); JORGE MIGUEL ZAIBA (CPF Nº 655.687.378-00); TEREZINHA DE JESUS ZAIBA MARAR DOS SANTOS 
(CPF Nº 035.765.868-06); NEUSA MARAR THOMAZ (CPF Nº 945.095.498-49); JORGE ABRÃO MENDONÇA MARAR ZAIBA (CPF Nº 116.814.448-52), 
e seu cônjuge, AURICELIA FERREIRA DE SOUSA ZAIBA (CPF Nº 125.239.428-44); ALEXANDRA MARLENAK MENDONÇA MARAR ZAIBA (CPF Nº 
131.921.938-16, e seu cônjuge, AGNALDO BAUERMANN SCHUNCK (CPF Nº 083.461.818-41); e BARBARA MENDONÇA MARAR ZAIBA (CPF Nº 
293.778.078-40); os terceiros interessados, GYORGY KOVARI (CPF Nº 192.350.118-68), BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ Nº 00.000.000/0001-91) e 
BANCO BRADESCO S/A (CNPJ Nº 60.746.948/0001-12).  – Apartamento com área útil de 61,23m² em São Paulo/SP. Avenida Rangel Pestana, nº 1.438, 
apartamento nº 43, Brás, São Paulo/SP, CEP: 03002-000. Descrição completa na Matrícula nº 67.142- 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE SÃO PAULO - Valor de avaliação: R$ 226.000,00 (Junho/2020). Valor de avaliação atualizado: R$ 274.151,78 (Maio/2022). O valor de 
avaliação será atualizado à época das praças. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 60% em cima da quota-parte dos 
executados. A 1ª Praça terá início no dia 18 de junho de 2022, às 11:00 horas, e se encerrará no dia 21 de junho de 2022, às 11:00 horas. a 2ª Praça 
seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 21 de junho de 2022, às 11:00 horas, e se encerrará em 11 de julho de 2022, às 11:00 horas INTIMADOS 
das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada.
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1ª Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) Ana Luiza Alves Tazinaffo, Ronaldo Tazinaffo, Monica Peraro Tazinaffo. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) AUGUSTO RACHID 
REIS BITTENCOURT SILVA da 1ª Vara Cível da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-
se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Ana Luiza Alves 
Tazinaffo, Ronaldo Tazinaffo, Monica Peraro Tazinaffo - Processo nº 3000011-57.2013.8.26.0572 (Nº de Ordem 2013/001551) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O pregão terá início em 20/06/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se 13/07/2022, 
às 14:00 horas - leilão único. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será 
conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. Os débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) 
imóvel(is) arrematado(s) sub-rogarão no preço da arrematação (art. 130, CTN), ficando o arrematante responsável pelo pagamento dos 
débitos de outra natureza, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do preço de arrematação do(s) imóvel(is).Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no 
Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos 
e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. DO(S) 
IMÓVEL(IS): Lote 1 - Uma casa de morada, situada nesta cidade, na Rua Goiás, nº 725, com 282,02 m² de área construída, com o seu 
respectivo terreno com as características e confrontações seguintes: suas medidas lineares iniciam-se na divisa com João Eduardo Benini Reis; 
daí, segue fazendo frente para a Rua Goiás, medindo 10,00m; daí, vira à direita, em ângulo reto, medindo 26,00, confrontando com Alcides 
Mário, daí, vira à esquerda, em ângulo reto, medindo 10,00, confrontando ainda com Alcides Mária, daí, vira à direita, em ângulo reto, 
medindo 23,40m, confrontando com Maria Rosalina Antoniassi, daí, vira à direita em ângulo fechado, medindo 14,00m, confrontando com 
Maria Rosalina Antoniassi; daí, vira à esquerda em ângulo aberto, medindo 14,00m, confrontando ainda com Maria Rosalina Antoniassi e 
finalmente vira à direita, em ângulo aberto, medindo 35,50m confrontando com João Eduardo Benini Reis, atingindo a Rua Goiás, ponto inicial 
da presente descrição, encerrando aludido terreno a área de 561,00 m², o qual localiza-se do lado de numeração impar do emplacamento da 
rua e distante 38,50m do eixo da Rua Mato Grosso para com a Rua São Benedito, matrícula nº 8.812. Valor da Avaliação em 10/01/2022: 
R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em ABR/2022: 
R$ 982.446,02 (novecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dois centavos). Local do bem: Rua Góias, 725, 
São Joaquim da Barra/SP. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Joaquim da Barra/SP, aos 16 de maio de 2022. AUGUSTO RACHID 
REIS BITTENCOURT SILVA Juiz(a) de Direito.
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2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSÉ 
GONÇALVES DE SOUSA; do credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL (CEF). O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Despesas 
Condominiais ajuizada por CONDOMINIO SPAZIO MONT ROYAL contra JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA - Processo nº 1000382-63.2019.8.26.0566 
(Nº de Ordem 35/2019) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: A praça será 
realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º 
pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda serão recebidos 
condicionalmente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável, desde que prestada caução pelo ofertante de 20% (vinte por 
cento) do lance ofertado. A praça será conduzida pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante 
arcará com os 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, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-
rogados no preço da arrematação, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor.. O arrematante deverá pagar, 
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições da 
Praça estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre 
eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Penhora dos direitos aquisitivos que o 
executado JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA possuem sobre o imóvel descrito na matrícula nº 151.625 do Cartório de Registro de Imóveis desta 
Comarca. Valor da Avaliação do imóvel em 18/11/2020: R$ 138.200,00 (Cento e trinta e oito mil e duzentos reais). Valor da avaliação 
atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Abril/2022: R$ 161.257,12 (cento e sessenta e um mil, 
duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos). O Executado. Local do bem: Av. Doutor Heitor José Reali, 1031, BL 04, apto 203, Spazio 
Mont Royal, São Carlos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Carlos/SP, aos 09 de maio de 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.
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8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) JULIANA MARIA SERRA DE MATTOS, GILCE PEREIRA DE MORAIS SERRA MATTOS, JOSE LEOPOLDO BESCHIZZA SERRA DE 
MATTOS; do credor com penhora anteriormente averbada ARTHUR JOSÉ DE SALLES GUERRA, KLEYDER BORGES RIBEIRO; do(s) terceiro(s) 
interessado(s) ESPÓLIO DE LILIA MARIA SERRA, JORGE LUIZ SERRA DE MATTOS, AURÈLIO JOSÈ GOMES BARROS, ANA MARIA FIORIN BARROS. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARINA ROSELINO BIAGI da 8ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., 
que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Alienação Judicial ajuizada por JOANA D’ARC PRUDENCIO 
contra JULIANA MARIA SERRA DE MATTOS, GILCE PEREIRA DE MORAIS SERRA MATTOS, JOSE LEOPOLDO BESCHIZZA SERRA DE MATTOS - 
Processo nº 0013180-93.2018.8.26.0506 (Nº de Ordem 1428/05) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com 
as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá 
início em 20/06/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor 
mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. 
Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) 
Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam 
sobre o(s) bem(ns), exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do CTN. O arrematante 
deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, 
condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de 
Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Matrícula 70952 do 2º CRI de Ribeirão Preto/SP - IMÓVEL: Um prédio de dois pavimentos, 
situado nesta cidade, composto de 8 habitações, à Rua Marechal Deodoro, nºs 227, 229, 235, 237, 241, 243, 249 e 251, com seu o seu 
respectivo terreno que mede 30,50 metros de frente, por 11,00 metros da frente aos fundos, medida essas mais ou menos, confrontando de 
um lado com a Rua General Osório, com a qual faz esquina, de outro lado com o prédio nº 225 da Rua Marechal Deodoro, e fundos com o 
prédio nº 1.335 da Rua General Osório. Cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob nºs 9.868, 9.872, 9.871 e 9.870. Ônus: Av. 1 
(Incomunicabilidade e inalienabilidade) imposta pelos doadores Joaquim Disidério de Mattos e s/m Carmen Fagnani de Mattos, já falecidos 
conforme Av. 4. Av.11 (Penhora de 1/6) Parte ideal de 1/6 do imóvel penhorado nos autos do processo nº 2137/05 (0052128-61.2005.8.26.0506) 
- 4ª Vara Cível de Ribeirão Preto/SP que: ARTHUR JOSÉ DE SALLES GUERRA move contra José Leopoldo Beschizza Serra de Mattos. Av. 12 
(Penhora de 50%) Parte ideal de 50% do imóvel penhorado nos autos do processo nº 0008507-58.1998.8.26.0506, 10ª Vara Cível de 
Ribeirão Preto/SP que: KLEYDER BORGES RIBEIRO move contra Lilia Maria Serra. Valor da Avaliação em junho de 2021: R$ 1.040.000,00 
(Um milhão e quarenta mil reais). Depositário: NI. Local do bem: Rua Marechal Deodoro, 227, 229, 235, 237, 241, 243, 249 e 251, Centro, 
Ribeirão Preto/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.

w
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VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de 
intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOSE JOAO VERGES BERNAL; do coproprietário de bem indivisível NELCI DEMÉTRIO; do credor com 
penhora anteriormente averbada CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF); do(s) terceiro(s) interessado(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SEMAE. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.
(a) EDUARDO GARCIA ALBUQUERQUE da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., 
que por este Juízo processam-se os autos da Ação de PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL - Condomínio ajuizada por ASSOCIACAO 
PARQUE RESIDENCIAL DAMHA contra JOSE JOAO VERGES BERNAL - Processo nº 0007864-11.2003.8.26.0576 (Nº de Ordem 3195/03) e que 
foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O pregão terá início em 20/06/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se 
27/07/2022, às 14:00 horas - praça única. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.
br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com os 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. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação 
do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão 
disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 
insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 
determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 1) - 01 (um) terreno urbano constituído pelo lote 10 
da quadra T, situado no loteamento denominado Parque Residencial Damha, nesta cidade e comarca, com 7,60m pela frente em curva com 
raio de 667,00 metros, mais 14,14m em curva com raio de 9,00m, do lado direito mede 31,00m, do lado esquerdo mede 40,00 e nos fundos, 
mede 15,75m, perfazendo uma área de 629,50 m², cadastrado na Pref. Municipal sob nº 0320353000 e matriculado no 2º CRI sob o º 43.010. 
No terreno descrito foi construído um prédio residencial com 2 pavimentos e piscina, com a área total de 393,15 metros quadrados. Valor da 
avaliação em 27/07/2012: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Valor da avaliação atualizada pelo índice de correção monetária 
do TJ/SP em Abril/2022: R$ 2.189.760,25 (Dois milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos). 1.a) 
- Uma fração ideal correspondente a 1/595 avos da área comum da matrícula 41.748 do 2º CRI de São José do Rio Preto, referente a quadra 
Z correspondente ao Centro de Recreação da Associação Parque Residencial Damha, CNPJ 65.709.636/0001-52, situado no endereço Av. 
Nadima Damha 2525 - Parque Residencial Damha, pertencente ao executado José João Verges Bernal. Valor da avaliação em 19/06/2015: 
R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em Abril/2022: R$ 163.100,14 
(cento e sessenta e três mil, cem reais e quatorze centavos). Valor Total da Avaliações Atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo em Abril/2022: R$ 2.352.860,39 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e 
nove centavos). Depositário: Jose Joao Verges Bernal. Local do bem: Rua 16, 765, esquina com a Rua 14 Residencial Damha, São José do Rio 
Preto/SP.Não há nos autos informação sobre Recurso pendente de julgamento sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s).

10/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106939. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SE. APTO 79M² NA FAROLÂNDIA EM ARACAJU/
SE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 10/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107207. SOLD DAFITI. Loc.: MG. MOBILIÁRIOS DIVERSOS. 
10/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106506. SOLD IMÓVEIS - ATLAS SCHINDLER. Loc.: SP. LOJA COMERCIAL DESOCUPADA NA CONSOLAÇÃO 
E GALPÃO ALUGADO EM SÃO VICENTE/SP. 10/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106255. SOLD IMÓVEIS - COTAS. Loc.: SP. COTAS DE 
CONSÓRCIO DE IMÓVEIS - DESCONTOS DE ATÉ 47%. 10/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106451. SOLD IMÓVEIS - COOPERCITRUS. Loc.: MG, 
SP. APTOS, CASA E TERRENOS EM SP E MG. 10/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106440. SOLD TIJOLARTE. Loc.: SP. MOTOBOMBA, MOTORES 
ELÉTRICOS, FURADEIRA, VÁLVULAS E ETC. 13/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106424. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF. Loc.: SP. CASA 250M² 
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 106907. SOLD COMPARTILHADO 
EMBU. Loc.: SP. CORTINA DE AR, TELEVISORES, MONITORES, CPU, PLACAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS. 13/06/2022 A PARTIR DAS 
9:30. ID: 105955. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 120M², 1 VAGA NA VILA NILO, SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 106418. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 79M² C/ 01 
VAGA EM SALGUEIRO/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 107169. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 
1ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 135M² EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 
107451. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER. Loc.: PE, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 13/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 
106105. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 79M² NO GRAÇAS EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 
13/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106803. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 154M² NO BAIRRO FAG EM CASCAVEL/
PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106896. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. 
CASA 154M² NO BAIRRO FAG EM CASCAVEL/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107157. SOLD 
DROGASIL. Loc.: PR, SP. EMPILHADEIRAS PANTOGRÁFICAS YALE, ETC. 13/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107071. SOLD MANUT SERVIÇOS. 
Loc.: MG. MINI CARREGADEIRA, BOMBA SUBMERSÍVEL, PEÇAS PARA TORRE E OUTROS. 14/06/2022 A PARTIR DAS 10:04. ID: 107146. SOLD 
LAGUNA BIOOS (DECORADOS). Loc.: PR. BENS DE APTO. DECORADOS. 14/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106890. SOLD BVN CONSTRUÇÕES. 
Loc.: MS. “MINI CARREGADEIRA CATERPILLAR (TRÊS LAGOAS/MG). 14/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107041. SOLD HOME DOCTOR. Loc.: 
RJ. FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4. 14/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107272. SOLD YUNY 155 JERONIMO DECORADO. Loc.: SP. BENS DE APTO. 
DECORADO. 14/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 106952. SOLD GUSTAVO BITTENCOURT. Loc.: PR. CONJUNTO TURBO GERADOR A VAPOR 
ABB-TOSHIBA. 14/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107261. SOLD MELIÃ HOTELS BY TATUAPÉ. Loc.: SP. MESAS, CADEIRAS, APARADORES, 
ETC. 14/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107486. SOLD MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. CPUS, APARELHOS TVS BOX, 
CALÇADOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS, ETC. 13/06/2022 A PARTIR DAS 10:10. ID: 106933. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. 
CASA 125M² EM FRANCO DA ROCHA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 14:40. ID: 106843. SOLD IMÓVEIS 
- SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 199M² EM OLÍMPIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 
106801. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 1140M² NO BAIRRO TAMBORÉ EM BARUERI/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
- 2ª PRAÇA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 15:40. ID: 106919. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 45M² EM SÃO PAULO/
SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.

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.

13/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106313. SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ. Loc.: PR, RJ, RS, SC. APARTAMENTO IMÓVEIS COMERCIAIS 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS VEICULOS.

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: André Luiz Wuitschik - JUCEPAR 20/327_L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

09/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107310. EZ COMEX. Loc.: SP. USINA GERADORA 1688 KVA, PORTA PALLETS, MOINHO RONE, VARREDEIRA, 
GERADORES, CAIXAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107208. LOG BUSINESS. Loc.: MG, SP. 420 POSIÇÕES PORTA PALLETS, RACKS EM 
AÇO, CESTOS ARAMADOS, TELAS GALVANIZADAS, BANDEJAS EM AÇO. 10/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107154. PME DIVERMAQ. Loc.: 
SP. FURADEIRA ANGULAR, PANTÓGRAFO, TORNO MECÂNICO, PRENSA EXCÊNTRICA E ETC. 14/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107168. PME 
THANFER. Loc.: SP. TRANSELEVADOR, PENEIRAS, TRANSFORMADOR, GUILHOTINAS, MOTOBOMBAS, RESFRIADORES.

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.

13/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107205. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINTADAS/BA. Loc.: BA. VEÍCULO/MÁQUINA.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010.

LEILOEIRO: Leiloeiro Público Oficial, Sr. João Paulo Mineiro Bezerra, inscrito na Junta Comercial com a Matrícula Nº 18/847818-3.
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 10:01. ID: 107414. SRPRF/MG SETE LAGOAS. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 
107416. SRPRF/MG JOAO MONLEVADE. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107491. SRPRF/MG 
METROPOLITANA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107419. SRPRF/MG CARMÓPOLIS. Loc.: MG. 
VEÍCULOS E SUCATAS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107423. SRPRF/MG JUIZ DE FORA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 10/06/2022 
A PARTIR DAS 10:00. ID: 107464. SRPRF-MG PARACATU. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107466. SRPRF-
MG UBERLÂNDIA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107439. SRPRF-MG VALADARES. Loc.: MG. VEÍCULOS 
E SUCATAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107452. SRPRF-MG POÇOS DE CALDAS. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 10/06/2022 A 
PARTIR DAS 10:01. ID: 107455. SRPRF-MG TEÓFILO OTONI. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107442. 
SRPRF-MG LEOPODINA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107444. SRPRF-MG ARAXÁ. Loc.: MG. VEÍCULOS 
E SUCATAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107459. SRPRF-MG MONTES CLAROS. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS. 10/06/2022 A PARTIR 
DAS 10:01. ID: 107461. SRPRF-MG UBERABA. Loc.: MG. VEÍCULOS E SUCATAS.

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: José Roberto Resende de Oliveira - JUCEMG 960.
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.

14/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107318. INDÚSTRIA VENDE WM. Loc.: SP. DRAGEADEIRA, COMPRESSORES, TANQUES, ESTEIRAS, 
BOMBAS, MOINHOS 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.

10/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107034. SULCATARINENSE. Loc.: SC. USINA DE ASFALTO. 10/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106380. 
AVENIR EIRELI. Loc.: RS. EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS.

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 18:01. ID: 107441. MAPFRE-11H. Loc.: SP. VEÍCULOS SINISTRADOS E SUCATAS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.

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

08/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 106971. OUTLET SEQUOIA. Loc.: SP. ELETROPORTÁTEIS, ELETRODOMÉSTICOS, LIVROS. 09/06/2022 A 
PARTIR DAS 14:00. ID: 107393. CHEVROLET. Loc.: SP. CLASSIC, ONIX PLUS, CRUZE, TRACKER, S10 E OUTROS. 09/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. 
ID: 107356. P&G. Loc.: AM. ELETRODOMÉSTICOS, CARRINHOS DE FERRAMENTAS, PLATAFORMAS PARA INCLINAÇÃO. 10/06/2022 A PARTIR 
DAS 10:00. ID: 107350. OUTLET SEQUOIA(EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 
107332. TOYOTA BOSHOKU. Loc.: SP. TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 FX, 2012/2013. 10/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106970. MINAX. Loc.: 
MG. TRATOR DE ESTEIRAS, PEÇAS AUTOMOTIVAS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 11:20. ID: 106958. CLARO. Loc.: BA, SP. APROX. 7553 FONTES 
DEC/CM BIV-9V PINO RED. 10/06/2022 A PARTIR DAS 11:45. ID: 107068. MARBOR. Loc.: SP. EMPILHADEIRA E EMBARCAÇÃO. 10/06/2022 A 
PARTIR DAS 12:30. ID: 107036. SCHULZ. Loc.: SC. KITS DE FERRAMENTAS MANUAIS, PISTOLA, CARREGADOR, BATERIA, ACESSÓRIAS PARA 
HIDROLAVADORAS, ETC. 10/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107229. BASF. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, TOYOTA, CHEVROLET, 
FIAT E VOLKSWAGEN. 10/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107343. EMPRESA DE TRANSPORTES. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E 
CAVALOS MECÂNICOS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 106858. ÁLYA CONSTRUTORA. Loc.: ES, MA, MG, PE, RJ, SP. CAMINHÃO 
BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, MINI CARREGADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E ETC. 10/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 105797. FAZENDA 
SANTO ANTÔNIO. Loc.: SP. TRATORES, MOTONIVELADORAS, IMPLEMENTOS, PULVERIZADORES. 10/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107155. 
TECHINT. Loc.: RR. MRO, PEÇAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS, MATERIAIS DIVERSOS, AUTOTRANSFORMADORES. 10/06/2022 A PARTIR DAS 
16:00. ID: 107180. RG LOG. Loc.: SP. CAVALO MECÂNICO, SEMIRREBOQUES E BITRENS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107199. USINA 
SANTA ADÉLIA. Loc.: SP. SUCATAS DE CAMINHÕES, SUCATAS CAVALOS MECÂNICOS E SUCATAS DE ÔNIBUS. 10/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. 
ID: 107123. SÃO MARTINHO. Loc.: GO, SP. PLANTADORA, COLHEDORAS, TRATORES, TRANSBORDO, SERVIDORES, MONITORES E OUTROS. 
10/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107280. FERRERO. Loc.: MG. TANQUES, ESCADAS, MISTURADORES, EMBALADORAS, AQUECEDORES, 
TEMPERADORAS. 13/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107198. SOGEFI GROUP. Loc.: MG, SP. RECRAVADEIRAS, PRENSAS, RETÍFICAS, 
GERADORES, CONTROLADORES DE POTÊNCIA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107215. GRUPO ITAQUAREIA. Loc.: SP. SUCATA DE VW 
GOLF, CAVALO MECÂNICO, CAMINHÃO VW, ESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107401. OUTLET 
SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 13/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107212. GEOSOL. Loc.: MG. TOYOTAS 
HILUX, MITSUBISHI L 200, CAMINHÕES CARGA SECA. 13/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107406. RITMO LOGISTICA. Loc.: PR. CAVALOS 
MECÂNICOS MAN E MERCEDES BENZ. 13/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107116. PORTONAVE. Loc.: SC. GRUPO GERADOR STAMFORD. 
13/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 104881. SOLD IMÓVEIS - NEXA. Loc.: MG. TRÊS MARIAS/MG - TERRENOS - PAGAMENTO À VISTA OU 
PARCELADO. 14/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107151. TRIMAK. Loc.: RJ. GUINDASTE RODOVIÁRIO, MINI CARREGADEIRAS, MINI 
ESCAVADEIRA. 14/06/2022 A PARTIR DAS 11:15. ID: 107279. TENARIS/CONFAB. Loc.: SP. CAMINHÃO MUNCK CARGA SECA MERCEDES-BENZ 
1718, 2011/2011, PL.: 7 (SP). 14/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107266. MIDEA CARRIER. Loc.: SC. SUCATA: CERVEJEIRA, FRITADEIRA, 
REFRIGERADOR, CONDICIONADOR DE AR, FRIGOBAR E OUTROS. 14/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 107298. SCHULZ. Loc.: SC. FRESADORA, 
MÁQUINA DE SOLDA, CONDICIONADOR DE AR, IMPRESSORAS E ETC. 14/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL. Loc.: SP. CAMINHÕES 
GUINDAUTOS CARGA SECA MB. 14/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107431. COELBA. Loc.: BA. VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, 
CAMINHÕES. 14/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107446. AGGREKO. Loc.: SP. GRUPO GERADOR STEMAC C/ MOTOR MTU. 14/06/2022 A 
PARTIR DAS 16:00. ID: 107083. GM MÁQUINAS. Loc.: SP. FILAMENTOS POLICARBONATOS. 14/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107481. 
DETRONIC. Loc.: MG. CAMINHÃO BASCULANTE, CAVALO MECÂNICO, CARREGADEIRA, MINI ESCAVADEIRA E ETC. 14/06/2022 A PARTIR DAS 
16:30. ID: 107309. CNC. Loc.: SP. FONTES, ALIMENTADORES, FORNOS, GABINETES, TRANSFORMADORES, PATINETES ELÉTRICOS. 14/06/2022 
A PARTIR DAS 17:00. ID: 107342. ELITE. Loc.: SP. PEÇAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS.

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.
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SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL – FORO DE ITAPECERICA DA SERRA
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/ CPC EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Cássia Ne-
grete Nunes Balbino – Leiloeira Oficial – JUCESP 1.151. SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL – FORO DE ITAPECERICA DA SERRA. Processo nº 
1112216-87.2014.8.26.0100/0. Executados: requerido(s): PLASTICOS JUQUITIBA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (CNPJ Nº 73.113.367/0001-95) – 
Um terreno com a área de 108.664,72m². Sítio Juquiá (ou Sítio do Rosalino) localizado na zona rural do município de Juquitiba/SP. Descrição completa 
na Matrícula nº 23.373 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA - Valor de avaliação: R$ 2.100.000,00 
(Fevereiro/2021). Valor de avaliação atualizado: R$ 2.410.745,25 (Maio/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Será conside-
rado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação atualizada. A 1ª Praça terá início no dia 01 de outubro de 2022, às 
14:00 horas, e se encerrará no dia 04 de outubro de 2022, às 14:00 horas. 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de outubro de 2022, 
às 14:00 horas, e se encerrará em 24 de outubro de 2022, às 14:00 horas.  INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada.
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EDITAL DE LEILÃO - HYUNDAI/HB20 1.0, ANO/MOD. 2015, GASOLINA - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATATAIS/SP - PROCESSO Nº 
0002032-35.2018.8.26.0070 (Nº de Ordem 2015/001394) Ação de Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material Exequente: 
Leticia Helena da Silva. Executado: CARLA ADRIANA DA SILVA RICCI. 1º leilão: Início em 20/06/2022- Encerramento: 23/06/2022. Horário: 
14:00 horas. 2º leilão: Início em 23/06/2022- Encerramento: 13/07/2022 - Horário: 14:00. CONDUTOR DO LEILÃO: Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). 
Renato Schlobach Moysés - JUCESP sob o nº 654. BEM OFERTADO: Lote 1 - Veículo Hyundai, modelo HB20 1.0 - placa FOE 6200. Valor da 
Avaliação em abril/2022 pela Tabela Fipe: R$ 49.501,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e um reais). O inteiro teor do edital e demais 
informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Batatais/SP, aos 12 de abril de 2022. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos Juiz(a) de Direito.
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) M.G. REPRESENTADO PELA INVENTÁRIANTE R.L DA S. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) ANDREA SCHIAVO da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer ajuizada por M.C.A.C.G. contra M.G. REPRESENTADO PELA INVENTÁRIANTE R.L DA S - Processo nº 0003280-09.2005.8.26.0291 
(Nº de Ordem 623/05) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º 
pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os 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, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 
propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/
restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 01 
(um) terreno com a área de 4,84 hectares, situado no bairro das Canjicas-Penhora, perímetro urbano do município de Arujá, Comarca de 
Santa Isabel. Imóvel matriculado no CRIA de Santa Isabel/SP sob n. 9.099. Atenção.: Autos do Inventário n. 0005737-39.2006.8.26.0045 - 
Extinto. Em virtude do Falecimento do Sr. M.C - executado (Certidão de Óbito às fls. 270) e ausência de registros da matrícula em relação à 
partilha do imóvel e respectivo óbito, ficará o arrematante responsável por tal regularização matricial e registral do imóvel. Valor da Avaliação 
em setembro de 2019: R$ 474.000,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil reais). Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Março/2022: R$ 569.667,69 (Quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete 
reais e sessenta e nove centavos). Depositário: NI. Local do bem: Rua “10” do loteamento “Estância Arujá”, Arujá/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VOTUPORANGA/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) ROSELI MARIA VICENTE DOS SANTOS, SÉRGIO MARIANO DOS SANTOS; dos coproprietário de bem indivisível GUMERCINDO MARIANO DOS 
SANTOS E S/M NAIR CORREIA DOS SANTOS; do credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada BANCO BRADESCO S/A. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RODRIGO FERREIRA ROCHA da 2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/
SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Sistema Financeiro 
da Habitação ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra ROSELI MARIA VICENTE DOS SANTOS, SÉRGIO MARIANO DOS SANTOS - Processo nº 
1001498-38.2018.8.26.0664 (Nº de Ordem 363/18) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 
21/06/2022, a partir das 15:00 horas, encerrando-se em 24/06/2022, às 15:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de 
venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia 20/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão 
ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). 
Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto 
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição 
completa do lote, ônus/restrições, matrícula estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel 
de matrícula 42.899 com a seguinte descrição e denominado Sítio Santo Antônio: Uma gleba rural com a área de 9,68 ha, iguais a 4 (quatro) 
alqueires de terras, sem benfeitorias, localizada na fazenda piedade, no distrito e município de Alvares Florence, comarca de Votuporanga. 
Imóvel matriculado no CRI de Votuporanga/SP sob n. 42.899. Valor da Avaliação em 25 de fevereiro de 2022: R$ 440.000,00 (quatrocentos e 
quarenta mil reais) Depositário: Sergio Mariano dos Santos. Local do bem: Sítio Santo Antônio - Ponto da Onça, Zona Rural, Alvares Florence/
SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem Grande do Sul/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARIA DO CARMO DA SILVA; dos credores com penhora averbada MARCIO MILAN DE OLIVEIRA, JAYME RONCHI JUNIOR e 
ALEXANDRE HENRIQUE BENTIO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARINA SILOS DE ARAUJO da 1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem 
Grande do Sul/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença - Cheque 
ajuizada por JAYME RONCHI JUNIOR contra MARIA DO CARMO DA SILVA - Processo nº 0001990-51.2016.8.26.0653 (Nº de Ordem 84/2014) e 
que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se 
em 03 (três) dias úteis, em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º 
pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os 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, e exceto os débitos de condomínio Manual de Práticas 
Cartorárias - Sugestão de Minutas de Acordo com o NCPC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 285 (que possuem natureza propter rem), 
os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Um TERRENO, constituído pelos lotes nº 01 (um), 02 (dois), 03 (três), 04 (quatro) e 05 
(cinco), todos da quadra ““11”” (onze), do loteamento denominado ““Jardim Fortaleza””, situado nesta cidade de Varem Grande do Sul, 
em aberto e sem benfeitorias, com a área total de 1.387,90 m²., de formato retangular, tendo as metragens e confrontações seguintes: mede 
48,00 metros de frente para a Rua Sete, faz esquina com Rua Bernardo Garcia num desenvolvimento de 16,22 metros, fundos 54,00 metros 
para os lotes nºs 24, 23, 22 e 21; lados 14,10 metros para a Rua Bernardo Garcia e 25,00 metros com o lote nº 06; terreno esse devidamente 
cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob o nº 1.3.122.227.001. Valor da avaliação em 09/01/2021: de R$ 1.151.930,00 (um milhão, cento 
e cinquenta e um mil, novecentos e trinta reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em MAR/2022: 
R$ 1.290.244,81 (um milhão, duzentos e noventa mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Depositário: Maria do 
Carmo Marques da Silva. Local do bem: Rua Jorge Moukarzel, 666, esquina com a Rua Getúlio Vargas, 660, Jardim Fortaleza, Vargem Grande 
do Sul. Vargem Grande do Sul/SP, 12 de abril de 2022. MARINA SILOS DE ARAUJO Juiz(a) de Direito.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
RONALDO PEREIRA MURAKAMI; do coproprietário de bem indivisível IRENE MARIKO KASSUYA MURAKAMI (IRENE MARIKO KASSUYA); dos 
credores com penhora anteriormente averbada MARCOS GONÇALVES GOMES E OUTROS, PASQUIM & OLIVEIRA COMERCIO DE BEBIDAS E 
ALIMENTOS LTDA - ME. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Duplicata ajuizada por COOPERATIVA 
DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO COOPERCITRUS contra RONALDO PEREIRA MURAKAMI - Processo nº 0005276-
04.2006.8.26.0066 (Nº de Ordem 841/06) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, 
a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição 
completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.
maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será 
realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) 
IMÓVEL(IS): Lote 1 - Uma gleba de terras com uma área de 3,3188 ha, destacada da Chácara Malú, neste município e Comarca de Barretos, 
sob objeto de matrícula imobiliária n. 73.211, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barretos/SP. Ônus: AV.6 (Penhora) Penhora 
do imóvel nestes autos. AV.7 (Penhora) Execução Civil proc. nº 0004259-74.2018.8.26.0368, 1º Vara Cível de Monte Alto/SP, que MARCOS 
GONÇALVES GOMES E OUTROS move contra RONALDO PEREIRA MURAKAMI. AV.8 (Penhora) Execução Civil, proc. nº 0004899-
42.2020.8.26.0066, 2º Oficio Cível de Barretos/SP, que PASQUIM & OLIVEIRA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME move contra 
RONALDO PEREIRA MURAKAMI. Valor de Avaliação em 14/07/2021: R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais). Valor da 
avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ABR/2022: R$ 1.145.235,51 (um milhão, cento e 
quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Depositário: Ronaldo Pereira Murakami. Local do bem: 
Estância Kami, chácara Malu, Barretos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) PE DE COURO CALÇADOS E BOLSAS LT, JEFFER MORILAS PASTRO JUNIOR, ODILA OLIVATTO SANNICOLO; do coproprietário de bem indivisível 
SILVIA HELENA SANNICOLO PASTRO e s/m JEFFER MORILAS PASTRO; do(s) terceiro(s) interessado(s) MORADORES/LOCATÁRIOS. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra 
PE DE COURO CALÇADOS E BOLSAS LT, JEFFER MORILAS PASTRO JUNIOR, ODILA OLIVATTO SANNICOLO - Processo nº 1000636-
07.2017.8.26.0566 (Nº de Ordem 81/2017) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, 
a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. DOS DÉBITOS”. O arrematante arcará com os 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, e exceto os débitos de 
condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, 
descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no 
Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos 
e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. 
RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Parte ideal correspondente a 50% do imóvel descrito na matrícula nº 108.511 do Cartório de Registro de 
Imóveis local (fls. 120/122), pertencente a executada Odila Olivatto Sannicolo. Valor da Avaliação em 26/07/2018: R$ 156.870,00 (cento e 
cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta reais). Valor da avaliação da parte ideal penhorada correspondente a 50% do imóvel: R$ 78.435,00 
(setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo em Abril/2022: R$ 99.273,73 (Noventa e nove mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e três centavos). Depositário: 
O possuidor. Local do bem: Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, 597, Jardim Social Antenor Garcia, São Carlos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.

  
 

 
 DIA 08/06/2022 – ALIENAÇÃO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE 

PROPRIEDADE DO FUNDO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SOMENTE ONLINE A PARTIR DAS 11Hs  

PELO SITE WWW.CHUILEILOES.COM.BR 

   VISITACAO DIAS 06 E 07/06/2022 

 PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE O EDITAL DE LEILAO  

EM NOSSO SITE 

  CLEIA LUCIA SATIKO H. CHUI – LEILOEIRA OFICIAL - JUCESP 816  
WWW.CHUILEILOES.COM.BR FONE (011) 2914.4535 

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) KALLAS, torna público a oferta, em leilão ONLINE – LEILÃO KALLAS – DEPÓ-
SITO VILA ANASTÁCIO (REF.8) extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, 
com encerramento a partir das 11h00 do dia 15/06/2022, no portal www.lancetotal.com.br, nos ter-
mos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 
2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens serão ven-
didos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsa-
bilidade quanto ao estado de conservação, devendo os interessados vistoriar os bens no momento 
da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados MEDIANTE AGENDAMENTO 
PRÉVIO enviando NOME, CPF e TELEFONE DE CONTATO através do e-mail: atendimento@lan-
cetotal.com.br, até o dia 10/06 - Visitação dos bens: Somente dia 11/06/2022 – Depósito Anastácio 
-  Retirada dos bens: 24 de Junho de 2022 (Sexta-feira), das 10hs às 14hs - (Depósito Anastácio). A 
venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

. 

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL ON-LINE E PRESENCIAL
RECUP. JUD. DA COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, AGRISUL AGRÍCOLA LTDA,

ENERGÉTICA BRASILÂNDIA LTDA E JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA (GRUPO CBAA)
8ª Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP - PROCESSO Nº 0069677-29.2009.8.26.0576

1ª Chamada: 09/06/2022 - 10:00 / 2ª Chamada: 09/06/2022 - 10:30 / 3ª Chamada: 09/06/2022 - 11:00
03 Lotes de bens imóveis na Rod. RJ 158, bairro Santa Cruz, Campos dos Goytacazes/RJ

 GLEBA URBANA, ANTIGO COMPLEXO IND. 73.750,11 m² A.T. - AVALIAÇÃO: R$ 4.696.597,77
         (Matrícula nº 3.604-A do Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes-RJ)
GALPÃO E TERRENO, c/ 3.500 m² A.T. e 3.000 m² A.C. - AVALIAÇÃO: R$ 777.990,09
         (Matrícula nº 3.604-A do Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes-RJ)

GLEBA DE TERRAS, c/ 16.100 m² - AVALIAÇÃO: R$ 991.327,08  (Matrícula nº 4.037-A do Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes-RJ)
Local do Leilão: Hotel Nacional Distributed by Intercity, na Rua Professor Carlos Ibanez, 35 - Mansour Daud - São José do Rio Preto/SP

Visitação: Agendar junto ao escritório da Leiloeira. Venda "AD CORPUS" no estado em que se encontram, sem garantias.

Edital na íntegra, fotos,  
Lances on-line e infos no site:

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.
lanceja.com.br - 11 4426-5064

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.



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
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SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2022 

SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL – FORO DE ITAPECERICA DA SERRA
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/ CPC EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Cássia Ne-
grete Nunes Balbino – Leiloeira Oficial – JUCESP 1.151. SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL – FORO DE ITAPECERICA DA SERRA. Processo nº 
1112216-87.2014.8.26.0100/0. Executados: requerido(s): PLASTICOS JUQUITIBA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (CNPJ Nº 73.113.367/0001-95) – 
Um terreno com a área de 108.664,72m². Sítio Juquiá (ou Sítio do Rosalino) localizado na zona rural do município de Juquitiba/SP. Descrição completa 
na Matrícula nº 23.373 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA - Valor de avaliação: R$ 2.100.000,00 
(Fevereiro/2021). Valor de avaliação atualizado: R$ 2.410.745,25 (Maio/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças. Será conside-
rado arrematante aquele que der lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação atualizada. A 1ª Praça terá início no dia 01 de outubro de 2022, às 
14:00 horas, e se encerrará no dia 04 de outubro de 2022, às 14:00 horas. 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de outubro de 2022, 
às 14:00 horas, e se encerrará em 24 de outubro de 2022, às 14:00 horas.  INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada.
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EDITAL DE LEILÃO - HYUNDAI/HB20 1.0, ANO/MOD. 2015, GASOLINA - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BATATAIS/SP - PROCESSO Nº 
0002032-35.2018.8.26.0070 (Nº de Ordem 2015/001394) Ação de Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material Exequente: 
Leticia Helena da Silva. Executado: CARLA ADRIANA DA SILVA RICCI. 1º leilão: Início em 20/06/2022- Encerramento: 23/06/2022. Horário: 
14:00 horas. 2º leilão: Início em 23/06/2022- Encerramento: 13/07/2022 - Horário: 14:00. CONDUTOR DO LEILÃO: Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). 
Renato Schlobach Moysés - JUCESP sob o nº 654. BEM OFERTADO: Lote 1 - Veículo Hyundai, modelo HB20 1.0 - placa FOE 6200. Valor da 
Avaliação em abril/2022 pela Tabela Fipe: R$ 49.501,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e um reais). O inteiro teor do edital e demais 
informações sobre os leilões estão disponíveis no portal: www.maisativojudicial.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Batatais/SP, aos 12 de abril de 2022. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos Juiz(a) de Direito.
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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) M.G. REPRESENTADO PELA INVENTÁRIANTE R.L DA S. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) ANDREA SCHIAVO da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento de sentença - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer ajuizada por M.C.A.C.G. contra M.G. REPRESENTADO PELA INVENTÁRIANTE R.L DA S - Processo nº 0003280-09.2005.8.26.0291 
(Nº de Ordem 623/05) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será 
realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) imóvel(is) no 1º 
pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os 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, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 
propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição completa do lote, ônus/
restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. 
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - 01 
(um) terreno com a área de 4,84 hectares, situado no bairro das Canjicas-Penhora, perímetro urbano do município de Arujá, Comarca de 
Santa Isabel. Imóvel matriculado no CRIA de Santa Isabel/SP sob n. 9.099. Atenção.: Autos do Inventário n. 0005737-39.2006.8.26.0045 - 
Extinto. Em virtude do Falecimento do Sr. M.C - executado (Certidão de Óbito às fls. 270) e ausência de registros da matrícula em relação à 
partilha do imóvel e respectivo óbito, ficará o arrematante responsável por tal regularização matricial e registral do imóvel. Valor da Avaliação 
em setembro de 2019: R$ 474.000,00 (Quatrocentos e setenta e quatro mil reais). Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Março/2022: R$ 569.667,69 (Quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete 
reais e sessenta e nove centavos). Depositário: NI. Local do bem: Rua “10” do loteamento “Estância Arujá”, Arujá/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VOTUPORANGA/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) ROSELI MARIA VICENTE DOS SANTOS, SÉRGIO MARIANO DOS SANTOS; dos coproprietário de bem indivisível GUMERCINDO MARIANO DOS 
SANTOS E S/M NAIR CORREIA DOS SANTOS; do credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada BANCO BRADESCO S/A. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RODRIGO FERREIRA ROCHA da 2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/
SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Sistema Financeiro 
da Habitação ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra ROSELI MARIA VICENTE DOS SANTOS, SÉRGIO MARIANO DOS SANTOS - Processo nº 
1001498-38.2018.8.26.0664 (Nº de Ordem 363/18) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras 
expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 
21/06/2022, a partir das 15:00 horas, encerrando-se em 24/06/2022, às 15:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de 
venda do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia 20/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão 
ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). 
Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto 
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição 
completa do lote, ônus/restrições, matrícula estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel 
de matrícula 42.899 com a seguinte descrição e denominado Sítio Santo Antônio: Uma gleba rural com a área de 9,68 ha, iguais a 4 (quatro) 
alqueires de terras, sem benfeitorias, localizada na fazenda piedade, no distrito e município de Alvares Florence, comarca de Votuporanga. 
Imóvel matriculado no CRI de Votuporanga/SP sob n. 42.899. Valor da Avaliação em 25 de fevereiro de 2022: R$ 440.000,00 (quatrocentos e 
quarenta mil reais) Depositário: Sergio Mariano dos Santos. Local do bem: Sítio Santo Antônio - Ponto da Onça, Zona Rural, Alvares Florence/
SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem Grande do Sul/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) MARIA DO CARMO DA SILVA; dos credores com penhora averbada MARCIO MILAN DE OLIVEIRA, JAYME RONCHI JUNIOR e 
ALEXANDRE HENRIQUE BENTIO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARINA SILOS DE ARAUJO da 1ª Vara Judicial da Comarca de Vargem 
Grande do Sul/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença - Cheque 
ajuizada por JAYME RONCHI JUNIOR contra MARIA DO CARMO DA SILVA - Processo nº 0001990-51.2016.8.26.0653 (Nº de Ordem 84/2014) e 
que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, a partir das 14:00 horas, encerrando-se 
em 03 (três) dias úteis, em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º 
pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede 
Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, 
JUCESP nº 654. O arrematante arcará com os 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, e exceto os débitos de condomínio Manual de Práticas 
Cartorárias - Sugestão de Minutas de Acordo com o NCPC Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 285 (que possuem natureza propter rem), 
os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Um TERRENO, constituído pelos lotes nº 01 (um), 02 (dois), 03 (três), 04 (quatro) e 05 
(cinco), todos da quadra ““11”” (onze), do loteamento denominado ““Jardim Fortaleza””, situado nesta cidade de Varem Grande do Sul, 
em aberto e sem benfeitorias, com a área total de 1.387,90 m²., de formato retangular, tendo as metragens e confrontações seguintes: mede 
48,00 metros de frente para a Rua Sete, faz esquina com Rua Bernardo Garcia num desenvolvimento de 16,22 metros, fundos 54,00 metros 
para os lotes nºs 24, 23, 22 e 21; lados 14,10 metros para a Rua Bernardo Garcia e 25,00 metros com o lote nº 06; terreno esse devidamente 
cadastrado na Prefeitura Municipal local, sob o nº 1.3.122.227.001. Valor da avaliação em 09/01/2021: de R$ 1.151.930,00 (um milhão, cento 
e cinquenta e um mil, novecentos e trinta reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em MAR/2022: 
R$ 1.290.244,81 (um milhão, duzentos e noventa mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos). Depositário: Maria do 
Carmo Marques da Silva. Local do bem: Rua Jorge Moukarzel, 666, esquina com a Rua Getúlio Vargas, 660, Jardim Fortaleza, Vargem Grande 
do Sul. Vargem Grande do Sul/SP, 12 de abril de 2022. MARINA SILOS DE ARAUJO Juiz(a) de Direito.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRETOS/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
RONALDO PEREIRA MURAKAMI; do coproprietário de bem indivisível IRENE MARIKO KASSUYA MURAKAMI (IRENE MARIKO KASSUYA); dos 
credores com penhora anteriormente averbada MARCOS GONÇALVES GOMES E OUTROS, PASQUIM & OLIVEIRA COMERCIO DE BEBIDAS E 
ALIMENTOS LTDA - ME. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) CARLOS FAKIANI MACATTI da 2ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, na forma da 
lei, FAZ SABER..., que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Duplicata ajuizada por COOPERATIVA 
DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO COOPERCITRUS contra RONALDO PEREIRA MURAKAMI - Processo nº 0005276-
04.2006.8.26.0066 (Nº de Ordem 841/06) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, 
a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O(a) arrematante arcará com eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art.130, parágrafo único do CTN. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, 
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, descrição 
completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.
maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será 
realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) 
IMÓVEL(IS): Lote 1 - Uma gleba de terras com uma área de 3,3188 ha, destacada da Chácara Malú, neste município e Comarca de Barretos, 
sob objeto de matrícula imobiliária n. 73.211, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barretos/SP. Ônus: AV.6 (Penhora) Penhora 
do imóvel nestes autos. AV.7 (Penhora) Execução Civil proc. nº 0004259-74.2018.8.26.0368, 1º Vara Cível de Monte Alto/SP, que MARCOS 
GONÇALVES GOMES E OUTROS move contra RONALDO PEREIRA MURAKAMI. AV.8 (Penhora) Execução Civil, proc. nº 0004899-
42.2020.8.26.0066, 2º Oficio Cível de Barretos/SP, que PASQUIM & OLIVEIRA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME move contra 
RONALDO PEREIRA MURAKAMI. Valor de Avaliação em 14/07/2021: R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais). Valor da 
avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ABR/2022: R$ 1.145.235,51 (um milhão, cento e 
quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Depositário: Ronaldo Pereira Murakami. Local do bem: 
Estância Kami, chácara Malu, Barretos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) PE DE COURO CALÇADOS E BOLSAS LT, JEFFER MORILAS PASTRO JUNIOR, ODILA OLIVATTO SANNICOLO; do coproprietário de bem indivisível 
SILVIA HELENA SANNICOLO PASTRO e s/m JEFFER MORILAS PASTRO; do(s) terceiro(s) interessado(s) MORADORES/LOCATÁRIOS. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por 
este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra 
PE DE COURO CALÇADOS E BOLSAS LT, JEFFER MORILAS PASTRO JUNIOR, ODILA OLIVATTO SANNICOLO - Processo nº 1000636-
07.2017.8.26.0566 (Nº de Ordem 81/2017) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.maisativojudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 20/06/2022, 
a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 23/06/2022, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor mínimo de venda do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 13/07/2022 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.maisativojudicial.com.br O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. DOS DÉBITOS”. O arrematante arcará com os 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, e exceto os débitos de 
condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá pagar, a título 
de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras, condições do Leilão, 
descrição completa do lote, ônus/restrições, matrícula e laudo de avaliação estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no 
Portal www.maisativojudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos 
e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do Código de Processo Civil. 
RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Parte ideal correspondente a 50% do imóvel descrito na matrícula nº 108.511 do Cartório de Registro de 
Imóveis local (fls. 120/122), pertencente a executada Odila Olivatto Sannicolo. Valor da Avaliação em 26/07/2018: R$ 156.870,00 (cento e 
cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta reais). Valor da avaliação da parte ideal penhorada correspondente a 50% do imóvel: R$ 78.435,00 
(setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais).Valor da avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo em Abril/2022: R$ 99.273,73 (Noventa e nove mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e três centavos). Depositário: 
O possuidor. Local do bem: Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, 597, Jardim Social Antenor Garcia, São Carlos/SP. Sobre o(s) imóvel(is) a 
ser(em) leiloado(s) não há Recurso pendente de julgamento.

  
 

 
 DIA 08/06/2022 – ALIENAÇÃO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DE 

PROPRIEDADE DO FUNDO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SOMENTE ONLINE A PARTIR DAS 11Hs  

PELO SITE WWW.CHUILEILOES.COM.BR 

   VISITACAO DIAS 06 E 07/06/2022 

 PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE O EDITAL DE LEILAO  

EM NOSSO SITE 

  CLEIA LUCIA SATIKO H. CHUI – LEILOEIRA OFICIAL - JUCESP 816  
WWW.CHUILEILOES.COM.BR FONE (011) 2914.4535 

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) KALLAS, torna público a oferta, em leilão ONLINE – LEILÃO KALLAS – DEPÓ-
SITO VILA ANASTÁCIO (REF.8) extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, 
com encerramento a partir das 11h00 do dia 15/06/2022, no portal www.lancetotal.com.br, nos ter-
mos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 
2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens serão ven-
didos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsa-
bilidade quanto ao estado de conservação, devendo os interessados vistoriar os bens no momento 
da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados MEDIANTE AGENDAMENTO 
PRÉVIO enviando NOME, CPF e TELEFONE DE CONTATO através do e-mail: atendimento@lan-
cetotal.com.br, até o dia 10/06 - Visitação dos bens: Somente dia 11/06/2022 – Depósito Anastácio 
-  Retirada dos bens: 24 de Junho de 2022 (Sexta-feira), das 10hs às 14hs - (Depósito Anastácio). A 
venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

. 

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL ON-LINE E PRESENCIAL
RECUP. JUD. DA COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL, AGRISUL AGRÍCOLA LTDA,

ENERGÉTICA BRASILÂNDIA LTDA E JOTAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA (GRUPO CBAA)
8ª Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP - PROCESSO Nº 0069677-29.2009.8.26.0576

1ª Chamada: 09/06/2022 - 10:00 / 2ª Chamada: 09/06/2022 - 10:30 / 3ª Chamada: 09/06/2022 - 11:00
03 Lotes de bens imóveis na Rod. RJ 158, bairro Santa Cruz, Campos dos Goytacazes/RJ

 GLEBA URBANA, ANTIGO COMPLEXO IND. 73.750,11 m² A.T. - AVALIAÇÃO: R$ 4.696.597,77
         (Matrícula nº 3.604-A do Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes-RJ)
GALPÃO E TERRENO, c/ 3.500 m² A.T. e 3.000 m² A.C. - AVALIAÇÃO: R$ 777.990,09
         (Matrícula nº 3.604-A do Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes-RJ)

GLEBA DE TERRAS, c/ 16.100 m² - AVALIAÇÃO: R$ 991.327,08  (Matrícula nº 4.037-A do Cartório do 12º Ofício de Campos dos Goytacazes-RJ)
Local do Leilão: Hotel Nacional Distributed by Intercity, na Rua Professor Carlos Ibanez, 35 - Mansour Daud - São José do Rio Preto/SP

Visitação: Agendar junto ao escritório da Leiloeira. Venda "AD CORPUS" no estado em que se encontram, sem garantias.

Edital na íntegra, fotos,  
Lances on-line e infos no site:

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.
lanceja.com.br - 11 4426-5064

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B5gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2022 

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

Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 9ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA/SP. Processo: nº 0042821-02.2012.8.26.0001. Executada: MARIA LUIZA DA SILVA CAMPO GRANDE. Terreno com área
total de 267,00 m² e Benfeitorias (04 residências e 01 cômodo, assim descritas: Residências 01 e 02 compostas 03 dormitórios e 01
suíte; Residência 03 composta de 03 dormitórios e 01 suíte; Residência 04 composta de 03 dormitórios; e, Cômodo composto no
Subsolo com salão utilizado como estúdio de fotografia), com a área total construída de 510,00 m², situado na Rua Manoel de
Andrade, nº 232, Vila Nova Mazzei, São Paulo/SP. Contribuinte nº 067.334.0050.2 (Conforme Av. 03). Descrição completa na
Matrícula nº 41.188 do 15º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.518.893,63 - Lance mínimo na 2ª praça: R$
1.139.170,22 (75,00% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/08/2022
às 11h00min, e termina em 08/08/2022 às 11h00min; 2ª Praça começa em 08/08/2022 às 11h00min, e termina em 29/08/
2022 às 11h00min.  Fica a executada MARIA LUIZA DA SILVA CAMPO GRANDE, bem como seu cônjuge e coproprietário JAQSON
MESSIAS DOS REIS e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação
pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/08/2018.
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Leilões

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 6ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO/SP. Processo: nº 0830010-18.2005.8.26.0002. Executadas: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TOBIAS, ÉPICO PARTICIPAÇÕES
S/A. LOTE 001 – Casa/Sobrado com 02 pavimentos (Pavimento térreo composto com sala, lavabo, cozinha e edícula; e, Pavimento
Superior composto de 03 quartos), e respectivo terreno com a área de 104,00 m², situado na Rua da Fraternidade, nº 174, São
Paulo/SP - Contribuinte nº 088.039.0043.8 (Conforme Av. 13). Descrição completa na Matrícula nº 12.202 do 11º CRI da Capital/
SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 687.924,06 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 343.962,03 (50% do valor de avaliação) (sujeitos
à atualização).  LOTE 002 - Prédio/Sobrado com 02 pavimentos (composto de recepção, 02 banheiros, sendo 01 PNE, cozinha,
sala de expurgo, refeitório, biblioteca, sala de pilates e salão de palestras), com a área construída de 1.392,00 m², e respectivo terreno
com a área de 2.074,00 m², situado na Rua Regina Badra, nº 582, São Paulo/SP - Contribuinte nº 088.144.0060.1 (Conforme Av.
03). Descrição completa na Matrícula nº 142.879 do 11º CRI da Capital/SP.  Lance mínimo na 1ª praça: R$ 11.530.917,00 - Lance
mínimo na 2ª praça: R$ 5.765.458,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 003 – Casa/Sobrado com 02
pavimentos (composto de 03 quartos, sendo 01 suíte com closed, e banheiro social), com a área construída de 140,00 m², e
respectivo terreno com a área de 170,00 m², situado na Travessa João Jorge Maluf, nº 42, São Paulo/SP - Contribuinte nº
088.039.0029.2. Descrição completa na Matrícula nº 226.686 do 11º CRI da Capital/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 976.196,94
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 488.098,47 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça
começa em 22/07/2022 às 11h10min, e termina em 25/07/2022 às 11h10min; 2ª Praça começa em 25/07/2022 às
11h11min, e termina em 15/08/2022 às 11h10min. Ficam as executadas ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TOBIAS, ÉPICO
PARTICIPAÇÕES S/A, na pessoa de seus representantes legais; a credora PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, bem como
MARCOS AMÉRICO RENAUX, CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX, CAFÉ E PAES 7 FRATERNIDADE - EIRELI e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 15/12/1998.

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 490/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito CAROLINA BERTHOLAZZI da 03ª VARA 
CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP,nos autos do 
cumprimento de sentença Processo nº 0009136-80.2021.8.26.0003, partes GERALDO MANOEL 
DA SILVA contra JOELI VIEIRA DE MELO – leva a público leilão o BEM IMÓVEL: APARTAMEN-
TO n° 75, localizado no 7° pavimento da Torre 2 do “CONDOMÍNIO FLEX SACOMÃ”, situado na Rua 
Professor Arnaldo João Semeraro no 485, na Saúde – 21º Subdistrito. UM APARTAMENTO com as 
áreas: privativa 51,390m2, comum total 45,728m2 (coberta 18,229m2 e descoberta 27,499m2), total 
97,118m2 e fração ideal de terreno 0,0031300, cabendo-lhe o direito de uso de 01 vaga indetermi-
nada coberta ou descoberta, na garagem coletiva localizada no subsolo ou térreo do edifício. Ca-
dastrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo sob o no 157.130.1123-1. Matrícula do Imóvel no 
222.036, do 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 287.067,53 
(duzentos e oitenta e sete mil sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos) – válido para 
março/2022 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 07 de junho de 2.022, às 14h, 
e com término no dia 10 de junho de 2022, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 287.067,53 
(100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 10 de junho de 2022, às 14h, e com término 
no dia 30 de junho de 2022, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 229.654,02 (80% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam, JOELI VIEIRA DE MELO – CPF no 338.346.898-40, RAMILA RIOS DE ARAÚJO – CPF n° 
064.100.665-97, CONDOMÍNIO FLEX SACOMÃ - CNPJ no 24.996.151/0001-00 POSSÍVEIS OCU-
PANTES DO IMÓVEL bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP e eventuais 
interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de 
expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem comopara o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 491/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO da 
2ª VARA CÍVEL FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA, nos autos da ação Processo nº 
0009138-89.2009.8.26.0126, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PIAZZA PORTO FINO contra DÉBO-
RA MARIA QUIROZ TALEISNIK e ARNALDO TALEISNIK – leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 
UNIDADE 33 (trinta e três) do BLOCO 02 apartamento nº 3° pavimento designado como aparta-
mento-tipo “B” do empreendimento denominado PIAZZA PORTOFINO, integrante do Condomínio 
Tabatinga, situado na Rodovia SP 55, altura do nº 2500 no distrito, município, comarca e Circuns-
crição Imobiliária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, que assim se descreve: tendo uma área 
privativa de 68,60m2, correspondendo-lhes nas áreas de uso comum, inclusive o direito ao uso de 
uma vaga para estacionamento de um carro de tamanho médio na garagem geral do empreendimen-
to, situado no sub-solo e mais o direito sobre 51(cinquenta e uma) vagas na proporção de sua quota 
ideal no terreno, uma parte ideal de 94,793m2, totalizando uma área constituída real de 163,393m2 
e no terreno uma fração ideal de 0,8587%. Confronta-se pela frente onde tem sua entrada com hall 
de circulação do pavimento, com o poço de elevador, com o compartimento do tubo coletor de lixo 
e com parte do apartamento de final 01(um); do lado direito de quem adentra ao apartamento e 
nos fundos com a linha vertical externa do prédio que dá para áreas de jardins; do lado esquerdo, 
com parte do apartamento de final 02(dois). Cadastrado pela Prefeitura de Caraguatatuba sob 
nº 08.225.870. Matrícula do Imóvel nº 40.890, do Cartório de Registro de Imóveis de Caragua-
tatuba. ENDEREÇO: Rua Central, nº 20, apartamento 33, Bloco B, Tabatinga, Caraguatatuba/SP. 
AVALIAÇÃO: R$ 673.677,81 (seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e 
oitenta e um centavos) - válido para março de 2022 - DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início 
no dia 07 de junho de 2.022, às 14h, e com término no dia 10 de junho de 2022, às 14h – Lance 
mínimo na 1ª Praça R$ 673.677,81 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índi-
ces adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 10 de junho 
de 2022, às 14h, e com término no dia 05 de julho de 2022, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 
336.838,90 (50% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP 
até a data do praceamento). Ficam, DÉBORA MARIA QUIROZ TALEISNIK – CPF nº 073.205.288-
27 , ARNALDO TALEISNIK – CPF nº 128.647.228-87, BANCO BRADESCO S/A – CNPJ sob o 
n° 60.746.948/0001-12, CLARIS PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO BRASIL LTDA – CNPJ nº 
02.455.073/0001-01 EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, bem como a PREFEITURA DE CA-
RAGUATATUBA e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação, bem como das 
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 492/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandri-
dis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juiz de Direito AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR da 
01ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP,nos autos da ação ajuiza-
da por NOBERTO LEMOS ME. contra P.V. IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA. – Processo nº 
1006418-49.2020.8.26.0126 - Carta Precatória Cível – leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Lote 
nº 08, da quadra nº 15, do Loteamento denominado “JARDIM IMPERIAL”, nesta cidade, medindo 
10,51m. de frente para a Rua 10; 29,00m. do lado esquerdo, de quem da Rua 10 olha para o lote, 
onde confronta com o lote nº 07; 29,00m. do lado direito, onde confronta com o lote nº 09 e, 15,00m. 
nos fundos, onde confronta com os lotes nºs 16 e17, perfazendo a área de 363,96m2. Inscrição Muni-
cipal nº 08.631.008. Matrícula do Imóvel nº 54.767, do Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP. 
ENDEREÇO: Rua Dez, nº 0, Quadra nº 15, nº Lote 08, Jardim Imperial, Massaguaçu, Caraguatatuba/
SP. AVALIAÇÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais) – válido para Agosto/2016 – DATAS DAS PRAÇAS: 
1ª Praça com início no dia 07 de junho de 2.022, às 13h, e com término no dia 10 de junho de 
2022, às 13h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 100.000,00 (100% do valor da avaliação que será 
atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início 
no dia 10 de junho de 2022, às 13h, e com término no dia 05 de julho de 2022, às 13h – Lance 
mínimo 2ª Praça R$ 50.000,00 (50% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices 
adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados da penhora, avaliação e da 
presente expropriação os Executados Ficam intimados da penhora, avaliação e praceamento do 
bem imóvel nos termos do presente edital P.V. IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA – CNPJ nº 
52.027.638/0001-40, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, bem como a PREFEITURA MUNICI-
PAL DE CARAGUATUBA e eventuais interessados, caso não sejam localizados para a intimação 
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e 
dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem comopara o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 493/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª VARA 
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ,nos autos da ação de cumprimento de sentença 
ajuizada por ÁGUA MARINHA CONDOMÍNIO EDIFÍCIO contra VALESINOS REPRESENTAÇÕES 
LTDA. – Processo nº 1011939-14.2016.8.26.0223 - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: APAR-
TAMENTO nº 13, localizado no 1° andar ou 2° pavimento do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUA 
MARINHA, situado à Rua São Paulo n° 495, Parque Enseada, nesta cidade, município e comarca 
de Guarujá/SP, contendo a área útil de 128,00m², área comum de 23,05m², área de garagem de 
24,44m², área total construída de 175,49m², correspondendo-lhe a fração ideal de 5,53% do todo, 
confrontando na frente com o hall de circulação do pavimento, por onde tem sua entrada principal; do 
lado direito com o paramento de final “1”, do lado esquerdo com a área de recuo dos fundos do edifí-
cio e nos fundos com a área de recuo lateral direita do edifício, cabendo-lhe o direito de duas vagas 
na garagem coletiva do edifício localizada no andar térreo ou 1° pavimento. Cadastro na Prefeitura 
do Município do Guarujá sob o contribuinte n° 3-0444-014-003. Matrícula do Imóvel nº 62.553, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 486.898,99 (quatrocentos e 
oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) – válido para 
março/2022. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no 07 de junho de 2022, às 14h30, e 
com término no dia 10 de junho de 2022, às 14h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 486.898,99 
(100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 10 de junho de 2022, às 14h30, e com término 
no dia 07 de julho de 2022, às 14h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 292.139,39 (60% do valor de 
avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). 
Ficam intimados da penhora, avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital, VA-
LESINOS REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ no 460.356.655/0001-04, EVENTUAIS OCUPANTES 
DO IMÓVEL, bem como a PREFEITURA DE GUARUJÁ/SPe eventuais interessados, INTIMADOS 
da penhora, avaliação e praceamento do bem imóvel nos termos do presente edital, caso não 
sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre even-
tual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento quando da elaboração do presente edital. A reali-
zação do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem 
comopara o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do 
praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 497/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PU-
BLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Ale-
xandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. A MM. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 
02ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ/SP,nos autos da ação de Execução 
- Processo nº 1001163-81.2018.8.26.0223, partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOULEVARD CEN-
TER contra Espólio de MAURO SILVIO VILELA JÚNIOR, FÁTIMA APARECIDA MARUJO VILE-
LA, HUGO MARUJO VILELA e JULIA MARUJO VILELA - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 
APARTAMENTO nº 1.401/1.402, localizado no 14º andar do “CONDOMÍNIO EDÍFICIO BOULE-
VARD CENTER”, situado à Rua Mário Ribeiro, nº 810, e Rua Petrópolis nº 169, nesta cidade, distrito, 
município e comarca de Guarujá; com área útil de 74,15m2, a área comum de 56,88m2, perfazendo 
a área total de 131,03m2, correspondendo-lhe a uma fração ideal de 0,7015% no terreno e demais 
coisas de uso comum do Condomínio, confrontando na frente com o hall de serviço, no lado direito 
com o recuo de construção, em relação à divisa lateral direita do terreno, no lado esquerdo com o 
apartamento de final 03, e hall de circulação, e nos fundos com o recuo da construção em relação 
ao alinhamento da rua Mário Ribeiro. Cadastrado pela Prefeitura Municipal sob o nº 0-0032-001-
674. Matrícula do Imóvel nº 39.518 do Registro de Imóveis de Guarujá/SP e, BOX Nº 433, para 
estacionamento de automóvel de passeio, localizado no 4º pavimento do “CONDOMÍNIO EDÍFICIO 
BOULEVARD CENTER”, situado à Rua Mário Ribeiro nº 810 e Rua Petrópolis nº 169, nesta cidade, 
distrito, município e comarca de Guarujá; com área útil de 12,00,m2, a área comum de 8,75m2, per-
fazendo área total de 20,75m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0599% no terreno e demais 
coisas de uso comum do Condomínio, confrontando na frente com o box nº 434, no lado direito com 
o box nº 442, no lado esquerdo com o box nº 425, e, nos fundos com o box nº 432. Cadastrado 
pela Prefeitura Municipal de Guarujá sob o nº 0-0032-001-253. Matrícula do Imóvel nº 39.519, do 
Registro de Imóveis de Guarujá/SP. ENDEREÇO: Rua Mario Ribeiro, nº 810 e Rua Petrópolis n° 
169, apartamento nº 1.401/1.402 e Box nº 433 - Centro, Guarujá - SP, 11410-192. AVALIAÇÃO: 
R$ 382.561,42 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um e quarenta e dois 
centavos) – válido para março/2022 – DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 07 de 
junho de 2.022, às 14h, e com término no dia 10 de junho de 2.022, às 14h – Lance mínimo na 1ª 
Praça R$ 382.561,42 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 10 de junho de 2.022, às 
14h, e com término no dia 05 de julho de 2.022, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 229.536,85 
(60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento). Ficam intimados da penhora, avaliação e praceamento do bem nos termos do 
presente edital Espólio de MAURO SILVIO VILELA JÚNIOR – CPF n° 005.803.048-41, FÁTIMA 
APARECIDA MARUJO VILELA – CPF/MF sob o nº 026.478.128-70, HUGO MARUJO VILELA - 
CPF nº 377.064.698-32 e JULIA MARUJO VILELA – CPF nº 455.892.388-03, VALENTIM OSMAR 
BARBIZAN – CPF n° 832.584.938-04, IVONE VIEIRA NERI DA COSTA – CPF n° 663.021.101-49, 
EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL bem como a PREFEITURA DE GUARUJÁ/SP e eventuais 
interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação do imóvel, bem como das designações de 
expropriação supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação 
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não 
consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. A realização do leilão, a consulta 
do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, ha-
bilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará 
através do site www.alexandridisleiloes.com.br.      
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 504/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLI-
CAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexan-
dridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª VARA 
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ, nos autos da ação de cumprimento de sentença 
ajuizada CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CABO SAN ROQUE contra EMPREITEIRA LUNI LTDA – Cum-
primento de Sentença nº 1005798-71.2019.8.26.0223 - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: 
APARTAMENTO Nº 35, localizado no 3º andar ou VII pavimento do EDIFÍCIO –“CABO SAN RO-
QUE”, situado à Rua Mário Riberio nº 1.500, nesta cidade, município e comarca de Guarujá-SP, com 
a área útil de 87,10m2, a área comum de 72,63m2, perfazendo a área total construída e 159,73m2, 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,2754% no terreno e demais coisas comuns do condomí-
nio; confrontando na frente com o poço de ventilação; pelo lado direito com o apartamento de final “6” 
e hall do andar; pelo lado esquerdo, com o recuo da construção em relação à divisa lateral esquerda 
do terreno; e pelos fundos com o recuo de construção; cabendo-lhe o direito de uso de duas (02) 
vagas na garagem coletiva do prédio, em qualquer pavimento, para estacionamento de automóvel 
de passeio de tamanho pequeno, com auxílio de manobristas, em lugar indeterminado. Cadastrado 
pela Prefeitura Municipal sob nº 0-0037-018-017. Matrícula do Imóvel nº 62.479, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Guarujá/SP. ENDEREÇO: Rua Mário Riberio nº 1.500, apartamento 35, 
Centro, Guarujá/SP, CEP: 11410-190. DATAS DAS PRAÇAS: 1ª Praça com início no dia 05 de 
julho de 2.022, às 14h, e com término no dia 08 de julho de 2.022, às 14h – Lance mínimo na 1ª 
Praça R$ 438.454,45 (100% do valor da avaliação que será atualizado pelos índices adotados 
pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com início no dia 08 julho de 2.022, às 14h, 
e com término no dia 02 de agosto de 2.022, às 14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 263.072,67 
(60% do valor de avaliação que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data 
do praceamento). Ficam EMPREITEIRA LUNI LTDA – CNPJ nº 71.104.848/0001-09, MADALE-
NA – de qualificações ignoradas) e MARIA ALICE – de qualificações ignoradas, na qualidade de 
inquilinas identificadas no momento da avaliação do imóvel, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL 
bem como a PREFEITURA DE GUARUJÁ/SP e eventuais interessados, INTIMADOS da penhora, 
avaliação e das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo 
que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento quando da elabo-
ração do presente edital, salvo os mencionados nas observações, ônus e gravames deste edital. A 
realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus e gravames, 
bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e acompanha-
mento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.
Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br

LEILÃO CHB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
Presencial  e  Online 

LOTE 08 – Mairinque/SP – Matrícula 6.588 do CRI de Mairinque/SP. Lote 03 da Quadra H, sito à Rua 08, s/n, Loteamento Portal dos 
Pássaros, Mairinque/SP, área total de 212,50m². Situação Desocupado. Lance Inicial: R$ 77.000,00 

LOTE 09 – Mairinque/SP – Matrícula 6.584 do CRI de Mairinque/SP. Lote 42 da Quadra G, sito à Rua 07, s/n, Loteamento Portal dos 
Pássaros, Mairinque/SP, área total de 200,00m². Situação Desocupado. Lance Inicial: R$ 77.400,00 

 

1º Leilão: 21/06/2022 às 09hs | 2º Leilão: 21/06/2022 às 14hs | 3º Leilão 28/06/2022 às 09hs 
100% da avaliação  80% da avaliação         50% da avaliação  

....................APARTAMENTO  CASA   TERRENO   SALA COMERCIAL        ESTACIONAMENTO.............. 
LOTE 01 – Jundiaí/SP – Matrícula nº 160.387 do 01º CRI-Jundiaí/SP. Apartamento 1128, Residencial Grand Club Esportiva Jundiaí - 
Torre A, sito à Rua XV de Novembro, 1266, Vila Municipal, Jundiaí/SP, área privativa 63,78m², área comum 81,44m² área Total de 
145,22m². Situação Ocupado. Lance Inicial: R$ 333.700,00 

LOTE 02 – São Paulo/SP – Matrícula 198.331 do 09º CRI – São Paulo/SP. Casa 04, Condomínio Senador, sito à Rua Senador Georgino 
Avelino, 443, Vila Carmozina, São Paulo/SP, área de terreno total de 56,02m², com 42,00m² de utilização exclusiva, dos quais 37,21m² 
são ocupados pela edificação e 4,79m² de quintal, com aproximadamente 73,90m² de área total. Situação Desocupado. Lance Inicial: 
R$ 240.800,00 

LOTE 03 – São Paulo/SP – 75 Vagas de Garagem localizadas no Centro Empresarial Pinheiros, Total 75 Vagas. Lance Inicial: R$ 
3.363.800,00 

LOTE 04 – Presidente Prudente/SP – Matrícula 36.428 do 01º CRI – Presidente Prudente/SP. Casa Residencial nº 319, sito à Rua 
Herculano Silveira Leite, Jardim Belo Horizonte, Presidente Prudente/SP, com área total de 107,20m². Situação Ocupado. Lance Inicial: 
R$ 268.000,00 

LOTE 05 – São Paulo/SP – Matrícula 116.067 do 01º CRI/São Paulo/SP. Sala 1007, Edifício Trend Paulista Offices, sito à Rua Vergueiro, 
2279, Vila Mariana, São Paulo/SP, área privativa 48,60m², área comum 37,02m², área total, 85,62m². Situação Desocupado. Lance 
Inicial: R$ 677.100,00 

LOTE 06 – Duque de Caxias/RJ – Matrículas 16.652, 16.653, 16.654, 16.655 do Registro Geral da Comarca de Duque de Caxias/RJ. Lotes 
1-D2, 1-D3, 1-D4, 1-D5, sito à Rua Leandro, Fazenda Mato Grosso, Município de Duque de Caxias/RJ, área total 29.648,30m². Situação 
Desocupado. Lance Inicial: R$ 4.990.000,00 

LOTE 07 – São Paulo/SP – Matricula 147.460 do 03º CRI – São Paulo/SP. Apartamento 2205, Edifício Metropolitan - Torre 01, sito à Rua 
Piratininga, 201, Brás, São Paulo/SP, área privativa 40,00m², área comum 36,09m² área Total de 76,09m². Situação Ocupado. Lance 
Inicial: R$ 286.200,00 

..........................MARIORES INFORMAÇÕES: (11) 5586-3000 OU ACESSE: www.CUNHALEILOEIRO.com.br............................. 

1ª VARA DO FORO DE MIRASSOL - EDITAL EM RESUMO DE PRAÇA 
ÚNICA para venda do bem abaixo descrito pertencente a INDÚSTRIA 
DE DOCES  MIRASSOL LTDA (CNPJ nº 52.442.241-0001/94), repre-
sentada por AUGUSTO VICENTE BRANCO (CPF n° 074.047.788-9) 
e GLÁUCIA MARIA RODRIGUES COVIZZI (CPF n° 070.654.898-17), 

para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos interessados, MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS 
PÚBLICAS e a Administradora Judicial nomeada TADDEI E VENTURA SOCIEDADE DE ADVO-
GADOS, representada por Marcelo Gazzi Taddei (OAB/SP 156.895). PROCESSO nº 0008766-
31.2006.8.26.0358. O DR. MARCELO HAGGI ANDREOTTI, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do 
Foro de Mirassol/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos da 
FALÊNCIA DE INDÚSTRIA DE DOCES DE MIRASSOL LTDA e com fulcro na Lei nº 11.101/2005, 
CPC e NSCGJ do TJSP a leiloeira FLÁVIA CARDOSO SOARES – JUCESP 948 através do site 
FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório à Avenida Indianópolis nº 
2.029 – Indianópolis – São Paulo/SP, levará a público, pregão de venda e arrematação na moda-
lidade online em PRAÇA ÚNICA com início dia  27/06/2022 às 12:45 horas e com término dia  
12/07/2022 às 12:45 horas, onde  serão aceitos lanços iguais ou superiores a 20% do valor de 
avaliação. LOTE ÚNICO PROPRIEDADE DA MARCA “COVIZZI” (Consta junto ao INPI o registro 
da marca COVIZZI, processo nº 826918565, classe NCL(8) 30, vigência 04/05/2020 e processo nº 
820315605, classe NCL (7) 30,  vigência 18/07/2020, impedida extinção do registro pelo decurso 
do tempo ate efetiva substituição do titular, conforme determinação do juízo falimentar). Exclusiva-
mente a marca “COVIZZI”, sem incluir qualquer patrimônio material. AVALIAÇÃO R$ 2.000.000,00. 
VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Os bens serão 
vendidos no estado de conservação que se encontram cabendo aos interessados a sua 
verificação antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica.  Os bens se-
rão vendidos livres e desembaraçados de quaisquer ônus (Art. 141 da Lei 11.101/2005). Todas 
as providências e despesas relativas à transferência e registro do bem (judiciais, ou não) são 
de responsabilidade do arrematante. O pagamento poderá ser efetuado à vista ou parcelado. 
COMISSÃO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, comissão 
não inclusa no lance vencedor. Informações: contato@fvleiloes.com.br, 11 3842-3333. Edital em 
inteiro teor disponível junto ao portal eletrônico www.fvleiloes.com.br. Ficam todos os CREDORES, 
MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, FALIDA E DE-
MAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, DAS DESIGNAÇÕES SUPRA ATRAVÉS DO PRESENTE 
EDITAL. E para que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente edital, que 
será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na 
forma da lei. Juiz de direito: MARCELO HAGGI ANDREOTTI, 06/06/2022. 

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 2ª VARA JUDICIAL 
DO FORO DA COMARCA DE NOVA ODESSA/SP. Processo nº. 0001086-95.2017.8.26.0394 – Par-
tes: Exequente: MAURÍCIO CARLOS FERREIRA x Executado(a) MARIA DE LOURDES BLANCO 
COSTA, VINICIUS BLANCO COSTA, FREDERICO BLANCO COSTA, LEONARDO BLANCO COSTA 
E ALINE MARCELA VIEIRA DA ROCHA. 1º LEILÃO: 10/06/22 às 13h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem 
interrupção - 2º LEILÃO: 01/07/22 às 13h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor 
da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 479.926,05 e 2ª 
data Lance Inicial: R$ 287.955,63 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem imóvel: CASA 
C/ 91,80 m² A.C. e 364 m² A.T. na RUA WANDA BLANCO PEREIRA, Nº. 321, JD. EUROPA, NOVA 
ODESSA/SP. Matrícula nº. 13.831, do Registro de Imóveis de Nova Odessa/SP. Venda “AD CORPUS” 
no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida ao leiloei-
ro: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto ao Leiloeiro Oficial, Obs: Gravames 
e demais ônus vide Edital. 

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 29ª VARA 
CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO. Processo nº 0045312-
59.2001.8.26.0100 – Partes: Exequente: ÉLCIO DE CASTRO NOGUEIRA x Executado(a) CO-
MERCIAL E IMOBILIÁRIA MARCONI LTDA. 1º LEILÃO: 09/06/22 às 15h00 oportunidade em 
que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, 
seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 29/06/22 às 15h00, não sendo admitidos lanços inferiores 
a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 
6.851.745,88 e 2ª data Lance Inicial: R$ 4.111.047,53 valores sujeitos a atualizações. Lote único de 
bem imóvel: PARTE REMANESCENTE AINDA NÃO CONSTRUÍDA (ÁREA DE 10.355,35 m²), SEN-
DO 4.227,96 m² DE ÁREA ÚTIL E 6.127,39 m² ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, localizado 
na Rua Serrana, s/n, Bairro Cidade Líder, setor 114, quadra 162 da Planta Genérica de Valores, São 
Paulo/SP.  Matrícula nº 138.892 do 9º C.R.I. de São Paulo. Venda “AD CORPUS” no estado em que se 
encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira 5% do valor da arre-
matação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital. 

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br 
(11) 4426-5064. Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
Edital de 1ª e 2ª Praça do(s) bem(ns) abaixo descritos e para intimação do(a)(s) executado(a)(s)/
co-executados e Credor Hipotecário se houver, APPARECIDA REIS MACHADO, ROGÉRIO BA-
TISTA MACHADO, RONALDO BATISTA MACHADO, ROSANA BATISTA MACHADO BERTRAN 
e ROBSON BATISTA MACHADO, bem como seus cônjuges se casados forem, expedido nos 
autos da Ação de Alienação Judicial - Cumprimento de Sentença, requerida por LUCIA HELENA 
DE JESUS  - Processo nº 0023350-08.2018.8.26.0577. O(a) Dr(a). Luís Mauricio Sodré de Oliveira, 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na 
forma da lei... FAZ SABER, a todos quanto ao presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, 
que foi designado à venda do(s) bem(ns) abaixo descritos por meio eletrônico, com fulcro nos artigos 
879 ao 903 do Novo CPC (lei nº 13.105/15), regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009, do 
E. TJSP, por meio do portal LANCE TOTAL (www.lancetotal.com.br), conduzido pela Leiloeira 
Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas, matriculado na JUCESP sob o nº 747, levará a público 
pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início no dia 07/06/2022 às 12h00min e término 
no dia 10/06/2022 às 12h00min, ocasião em que os bens oferecidos somente poderão ser arre-
matados por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não havendo licitantes fica desde 
já designado a 2ª Praça com início no dia 10/06/2022 às 12h01min e término no dia 07/07/2022 a 
partir das 12h00min, momento em que serão aceitos lances mínimos no valor de 70% da avaliação 
atualizada, efetivando-se a alienação pelo lance vencedor. O gestor oficial da LANCE TOTAL levará 
a público pregão de venda e arrematação, o seguinte(s) bem(ns): BEM (NS): IMÓVEL, Objeto de 
Matrícula sob o nº 108.783, do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos 
Campos/SP, livro nº 2, ficha nº 01, assim descrito: CASA nº 150, edificada no lote nº 32, da quadra 
“I”, com a área construída de 62,31m², situados à Rua Álvaro Augusto de Almeida, antiga rua 07, 
do “Conjunto Residencial Tatetuba”, desta cidade, comarca e circunscrição imobiliária de São José 
dos Campos medindo 5,50m em linha reta para a Rua Álvaro Augusto de Almeida, mais 7,85m em 
curva na confluência das Ruas Álvaro Augusto de Almeida e Badue Cury; pelo lado direito de quem 
da rua olha o imóvel 15,00m da frente aos fundos, confrontando com a rua Badue Cury; pelo lado 
esquerdo 20,00m, na mesma rua; e, aos fundos 10,50m, confrontando com a casa de nº 151 da Rua 
Arcil Moreno, perfazendo a área total de 204,62m. Cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o 
nº 50.0069.0032.0000. Obs.: Conforme R.09 consta parte ideal correspondente a 5/10 do usufruto 
vitalício do imóvel a favor de Apparecida Reis Machado. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 486.241,56 
(Quatrocentos e oitenta e seis mil e duzentos e quarenta e um reais e cinqüenta e seis centavos). 
Avaliação de Novembro de 2018 a ser atualizada na data de abertura do leilão de acordo com a 
tabela do TJSP. LOCAL DO BEM: Rua Álvaro Augusto de Almeida, 150 - Conjunto Residencial 
Tatetuba - São José dos Campos/SP. Depositário: O executado ACORDO: Sendo firmado acordo 
entre as partes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo 
leiloeiro correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, 
sempre prevalecendo o de menor valor. DA ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação do bem 
pelo exequente, este ficará responsável pela comissão devida. DOS LANCES: Os lances poderão 
ser ofertados pela Internet (mediante cadastramento prévio), através do Portal www.lancetotal.com.
br. Serão aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o 
valor informado no site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATA-
ÇÃO: O arrematante terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais (art. 19 do Prov. 
CSM n. 1625/2009), bem como somente será assinado o auto de arrematação pelo Juiz de Direito 
após a efetiva comprovação do pagamento integral e da comissão do leiloeiro (art. 20 do Prov. CSM 
n. 1625/2009). DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos tributários (IPTU) que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: 
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 
5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do 
lanço. Todas as regras e condições do Leilão constam do Provimento nº 1625/2009, do Egrégio 
Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP. Ficam APPARECIDA 
REIS MACHADO, ROGÉRIO BATISTA MACHADO, RONALDO BATISTA MACHADO, ROSANA 
BATISTA MACHADO BERTRAN e ROBSON BATISTA MACHADO, o executado/co-executado e 
o Credor Hipotecário se houver, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados 
para as intimações pessoais. Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, bem 
como as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem 
arrematados (artigo 24 do citado provimento), a venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado em que os bens se encontram, portanto é recomendado ao interessado efetuar visitação ao 
bem e pesquisas anteriormente ao encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura 
e Cartório de registro de imóveis, Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José dos 
Campos, 08/04/2022.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos – SP
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA e de intimação do(a)(s) executado(a)(s)/co-executados e Credor Hipo-
tecário, ESTRELA DO VALE PROD. ALIMENTICIOS LTDA; ALTAIR ATTILIO ZULIANI, MEIRE 
GENI PEREZ ZULIANI, M G PEREZ ZULIANI EPP, bem como seu(s) sócios e cônjuge(s) se 
casado(s) for(em), AB Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. O (a) Doutor.(a) MM. Juiz 
(a) de Direito Luís Mauricio Sodré de Oliveira da 3ª Vara Cível do Fórum de São José dos Campos/
SP, 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 de Execução de Títulos Extrajudiciais 
– Contratos Bancários ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A contra ESTRELA DO VALE PROD. 
ALIMENTICIOS LTDA; ALTAIR ATTILIO ZULIANI, MEIRE GENI PEREZ ZULIANI, M G PEREZ 
ZULIANI EPP, com débitos exeqüendo no importe de R$ 6.258.052,89 para Setembro de 2017. 
Processo nº 0032922-95.2012.8.26.0577 e que foi designada a venda do(s) bem(ns) imóvel (eis) por 
MEIO ELETRÔNICO, através do gestor nomeado LANCE TOTAL, abaixo descrito: BEM: Domínio 
útil do imóvel objeto de matrícula 99.924 do 1º Registro de imóveis e anexos de São José dos 
Campos/SP, sendo: Um lote de terreno, sem benfeitorias, com área de 300,00 m², sob nº 09 da 
quadra nº 56 da zona residencial do loteamento “Parque Industrial São José dos Campos”, 
situado no bairro do Rio Cumprido, desta cidade, Comarca e Circunscrição imobiliária de São 
José dos Campos, localizado com frente para a Avenida Fortaleza, antiga Avenida 01, para a 
qual mede 10,00 m, divisando pelo lado direito, onde mede 30,00 m, com o lote nº 10; pelo lado 
esquerdo, onde mede 30,00 m², com o lote nº 08; e nos fundos, onde mede 10,00 m, com o 
lote nº 30. Cadastro Municipal nº 48.0056.0030.0000, Observações: Consta construção de um 
salão com 300m2 conforme AV10 da presente matrícula, hipoteca a favor de AB Brasil Indús-
tria e Comércio de Alimentos Ltda conforme R.12. da presente matrícula, constam penhora 
e indisponibilidade na presente matrícula. LOCAL DO BEM: Avenida Fortaleza, 429, Parque 
Industrial – São José dos Campos/SP. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 632.473,98 (Seiscentos e 
trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos). Avaliação de 
Março de 2017 a ser atualizada na data de abertura do leilão de acordo com a tabela do TJSP. 
Depositário: Altair Atilio Zuliani e Meire Geni Perez Zuliani. DO LEILAO – A 1ª PRAÇA será reali-
zada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lancetotal.com.br e terá início 1ª Praça no dia 
07/06/2022 às 11h00min e término no dia 10/06/2022 às 11h00min ocasião em que os bens ofere-
cidos somente poderão ser arrematados por valor igual ou superior ao da avaliação atualizado, não 
havendo licitantes fica desde já designado a 2ª Praça com início no dia 10/06/2022 às 11h01min e 
término no dia 07/07/2022 a partir das 11h00min. DA CONDUÇÃO DO LEILAO – O leilão será con-
duzido pela Leiloeira Oficial Sra. Angélica Mieko Inoue Dantas Jucesp 747. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO(S) IMÓVEL(EIS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(eis) 
apregoado(s) será pelo valor igual ou superior ao valor atualizado da avaliação judicial. No segundo 
pregão, não serão aceitos lances inferiores a 80% do valor de avaliação do imóvel em primeira hasta 
e de 70% na segunda hasta, até o limite de 60% para a última hasta do valor atualizado da avaliação 
judicial. Caso nas praças não haja lance para pagamento à vista, serão admitidas propostas es-
critas de arrematação de forma parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, 
nos termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 
25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do 
E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa 
conforme Artigo 895, § 1º, 2º, 7º e 8º do CPC. ACORDO: Sendo firmado acordo entre as par-
tes, deverá o(a) executado(a) arcar com as despesas de divulgação assumidas pelo leiloeiro 
correspondentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance inicial ou do valor acordado, 
sempre prevalecendo o de menor valor. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela 
Internet (mediante cadastramento prévio), através do Portal www.lancetotal.com.br. Serão aceitos 
lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no 
site (art. 16 do Prov. CSM n. 1625/2009). DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: O arrematante 
terá o prazo de 24 horas para realizar os depósitos judiciais, bem como somente será assinado o 
auto de arrematação pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamento integral e da 
comissão do leiloeiro. DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrema-
tante, exceto eventuais débitos tributários (IPTU) que serão sub-rogados no valor da arrematação 
nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL 
- O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% 
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do(s) bem(ns) e não está incluída no valor do lanço. 
Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.lancetotal.com.br. Ficam ES-
TRELA DO VALE PROD. ALIMENTICIOS LTDA; ALTAIR ATTILIO ZULIANI, MEIRE GENI PEREZ 
ZULIANI, M G PEREZ ZULIANI EPP, os executados/co-executados e o Credor Hipotecário se hou-
ver, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. 
Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, bem como as despesas gerais 
relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bem arrematados (artigo 24 
do citado provimento), portanto é recomendado ao interessado efetuar pesquisas anteriormente ao 
encerramento do leilão junto aos órgãos responsáveis, Prefeitura e Cartório de registro de imóveis, 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. São José dos Campos, 08/04/2022.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) CYRELA CONSTRUTORA, torna público a oferta, em leilão ONLINE – LEILÃO 
BENTO BRANCO - CYRELA (ref 8)   extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento 
decorado, com encerramento a partir das 11h00 do dia 20/06/2022, no portal  www.lancetotal.com.
br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE 
JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os 
bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro 
qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados 
pelos interessados sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 19/05/2022 ao dia 
20/06/2022 – das 09h00 às 16h00 – Rua Bento Branco de Andrade Filho - Santo Amaro, São Paulo 
- SP, 04757-000. Retirada dos bens: 29 de Junho de 2022 (quarta-feira), das 10hs às 14hs, na Rua 
Bento Branco de Andrade Filho - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04757-000. A venda será realizada à 
vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, 
que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.
lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) DUBAI CONSTRUTORA E INCORPORADORA, torna público a oferta, em leilão 
ONLINE – LEILÃO DUBAI - NATU VERTICAL GARDENS (ref.2) extrajudicial, a venda dos bens 
móveis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 13h00 do dia 13/06/2022, no portal 
www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 
13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO 
DE 2013. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e 
ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação, devendo os interessados 
vistoriar os bens no momento da visitação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados 
sem a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO, de segunda a sexta-feira do dia 31/05/2022 ao 
dia 13/06/2022 – das 09h00 às 16h00.   Retirada dos bens:  Dia 21 de Junho de 2022 (Terça-feira), 
das 10hs às 14hs - Avenida Santo Antônio, 1626 - Vila Osasco, Osasco – SP 06083-200.  A venda 
será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de lotes 
consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

. 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE E PRESENCIAL
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. - CNPJ:08.402.943/0001-52

LEILÃO DE IMÓVEIS - DATA: 22/06/2022 - 15:00 - 02 Lotes de bens Imóveis
CASA C/ 420 m² A.T. e 302 m² A.C. localizada na Rua Leão XIII, nº 628 - Jd. São Bento, São Paulo/SP, 

próximo a Ponte da Casa Verde. Matrícula nº 18.697 do 8º CRI de São Paulo/SP - Lance Inicial: R$ 900.000,00
CASA C/ 343 m² A.T. e 326 m² A.C. localizada na Rua Leão XIII, nº 580 - Jd. São Bento, São Paulo/SP, 

próximo a Ponte da Casa Verde. Matrícula nº 37.200 do 8º CRI de São Paulo/SP - Lance Inicial: R$ 830.000,00
Visitação: Agendar junto ao escritório da Leiloeira. Venda "AD CORPUS" no estado em que se encontram, sem garantias.

Local do leilão: Rua Laura, 138 - Centro - Santo André/SP"

Edital na íntegra, fotos,  
Lances on-line e infos no site:

Leiloeira O�cial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

lanceja.com.br - 11 4426-5064

. 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE
LEILÃO DE IMÓVEIS - DATA: 15/06/2022 - 10:00

03 Lotes de bens Imóveis:
CASA c/ 126,97 m² A.T. em São Bernardo do Campo/SP: 

Rua Tietê, nº 1.487 no Conj. Residencial Vila Alfarelos, na Vila Vivaldi, Bairro de Rudge Ramos. 
Matrícula  nº 4857 do 1º C.R.I. de S.B.C. - Lance Inicial: R$ 340.000,00.

 02 TERRENOS c/ 1.520,52 m² e 1.470,17 m², sob nº 173 e 174, do setor C, Bairro das Palmeiras, 
na Estância Recreativa do Clube dos O�ciais da Policia Militar em Suzano/SP. 

Matrículas nº 24.041 e nº 24.042 do C.R.I. de Suzano/SP - Lance Inicial: R$ 8.000,00 CADA TERRENO.
Visitação: Agendar junto ao escritório do Leiloeiro. Venda "AD CORPUS" no estado em que se encontram, sem garantias

Edital na íntegra, fotos,  
Lances on-line e infos no site:

Leiloeiro O�cial: Bruno Agnello Pegoraro - JUCESP 763.

lanceja.com.br - 11 4426-5064



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
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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;
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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: 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

Edital de Intimação. Prazo de 30 dias. Processo nº 0005443-61.2012.8.26.0114 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Mirra Comércio de Móveis Ltda-EPP, CNPJ 11.640.405/0001-00, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., sendo deferida a penhora os direitos 
em relação ao veículo VW/KOMBI, placa DZK-4873. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi    
determinada a sua Intimação por Edital para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias,    
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. 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 19 de abril de 2022 . 

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

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

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

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
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e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
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Autorização de Publicação

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029806-59.2015.
valor total:  R$ 42,00




                  

                
    
                     


  
     K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003473-41.2021.
valor total: R$ 28,00





               

                  


      K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026950-54.2021.
valor total:  R$ 42,00


                  

               
                
 

                

                 
                

             K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011058-05.2018.
valor total: R$ 28,00




                


   
  
   
            K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013209-70.2020.
valor total:  R$ 42,00



  




               



   

       K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003797-92.2020.
valor total: R$ 28,00





               
                     



              K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006506-72.2022.
valor total:  R$ 42,00



  

   
                     
                


              

              K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022515-63.2020.
valor total: R$ 28,00



  

                   



        

                  K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0017931-05.2013.
valor total: R$ 28,00



                


 

  


    K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1018315-79.2019.
valor total: R$ 28,00






  
 
                 

     K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008056-92.2020.
valor total:  R$ 42,00




 


   

 



              K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1059604-68.2020.
valor total: R$ 28,00



             

                 

    


 
   K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015641-60.2018.
valor total: R$ 28,00

             

 
             


               

    K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017331-37.2021.
valor total: R$ 28,00

             


                 

 

                  

    K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000748-76.2019.
valor total: R$ 28,00



             
             
                
    
  

    
        K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007831-55.2019.
valor total:  R$ 42,00





              

      

                 
  
                  
             
   
            K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010924-78.2021.
valor total: R$ 28,00




       
                

                 

                   
               K-04e07/06
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Autorização de Publicação

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005240-75.2021.
valor total: R$ 28,00





 
 
               


                  
        K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000922-24.2022.
valor total: R$ 28,00


                  
   

  
                


   K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026132-70.2016.
valor total:  R$ 42,00






            
   

  

   
      K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003214-24.2022.
valor total:  R$ 42,00

 
           

             







    K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 00020374-25.2022.
valor total:  R$ 42,00






                

 

       
                


     K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005252-81.2021.
valor total: R$ 28,00





  
    


 
    K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010192-44.2021.
valor total:  R$ 42,00

  
        
 

           

  


        
 




         K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001699-87.2019.
valor total: R$ 28,00









                K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1047035-66.2019.
valor total: R$ 28,00




                 
                  


   
 
       K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039025-72.2015.
valor total:  R$ 42,00



        









  K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011226-27.2022.
valor total: R$ 28,00



       
              
             
           
 
   K-04e07/06

São Paulo, 02 de junho de 2022. Geraldo Alexios Jafet Filho. Rua Doutor Octávio de Oliveira Santos, nº 245, Brooklin-SP, 
CEP 04558-070. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 
2110151760/IEE, de 07 de outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 
2022. Adimplemento total da obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de 
matricula nº 358.047, no endereço Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito 
de Santo Amaro-SP. Prazo de 15 (quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e 
nove mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia 
prestada. Local de pagamento: Sede da empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço 
Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 878, 7º Andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone 
ou e-mail. (11) 3124-9696 (11) 9.8315-1500 (11) 9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br 

São Paulo, 02 de junho de 2022. Investcorp Empreendimentos e Participações LTDA. Rua Surubim, nº 218, Cidade Monções-
SP, CEP 04571-050. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 
2110151760/IEE, de 07 de outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 
2022. Adimplemento total da obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de matricula 
nº 358.047, no endereço Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito de Santo 
Amaro-SP. Prazo de 15 (quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e nove mil 
duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia prestada. Local 
de pagamento: Sede da empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço Av. Dr. Cardoso 
de Melo, nº 878, 7º Andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. (11) 3124-
9696 (11) 9.8315-1500 (11) 9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br 

São Paulo, 02 de junho de 2022. Marcos Lutfalla Jafet. Rua Feliciano Maia, nº 184, Jardim Paulista-SP, CEP 04503-070 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 2110151760/IEE, de 07 de 
outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 2022. Adimplemento total 
da obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de matricula nº 358.047, no 
endereço Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito de Santo Amaro-SP. 
Prazo de 15 (quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e nove mil duzentos e 
quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia prestada. Local de 
pagamento: Sede da empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço Av. Dr. Cardoso 
de Melo, nº 878, 7º Andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. (11) 
3124-9696 (11) 9.8315-1500 (11) 9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br  

São Paulo, 02 de junho de 2022. Adriana Racy Zarif Jafet. Rua Feliciano Maia, nº 184, Jardim Paulista-SP, CEP 04503-070 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 2110151760/IEE, de 07 de 
outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 2022. Adimplemento total da 
obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de matricula nº 358.047, no endereço 
Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito de Santo Amaro-SP. Prazo de 15 
(quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e nove mil duzentos e quarenta e sete 
reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia prestada. Local de pagamento: Sede da 
empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 878, 7º Andar, 
Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. (11) 3124-9696 (11) 9.8315-1500 (11) 
9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

FATO RELEVANTE

A TRUE SECURITIZADORA S.A, com sede em São Paulo, Capital do Estado, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º 
andar, conjunto nº 11, Vila Nova Conceição, CEP: 04506-000, inscrita no CNPJ nº 12.130.744/0001-00 (“TRUE” 
ou “Emissora”), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 270ª Série da 1ª 
Emissão (“CRI” e “Emissão”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021 e 
à sua Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante, vem a público informar os investidores e ao mercado em 
geral que: Recebemos em 27 de maio de 2022 notificação das Cedentes acerca da intenção de Recompra 
Facultativa da totalidade dos Créditos Imobiliários, lastro dos CRI, a realizar-se até a data de 20 de junho de 
2022, nos termos e formas previstas nas cláusulas 5.1, 5.1.1 e 5.1.2 do Contrato de Cessão de Créditos 
(“Recompra Facultativa”). A Securitizadora informa que após o recebimento do Valor de Recompra Facultativa, 
providenciará o Resgate Antecipado Compulsória Integral dos CRI, nos termos e forma estabelecida nas cláusulas 
6.1 e 6.4 do Termo de Securitização. Os termos ora utilizados iniciados em letras maiúsculas e aqui não definidos 
tem os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização dos CRI. Atenciosamente,

São Paulo, 04 de junho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A. Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 
1008965-13.2018.8.26.0068 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, Dr. Raul 
de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ  SABER  a 
JOANICE  NERES  CHAVES,  CPF  275.510.308-67, que  
Márcia  Cecília Marangoni Moreira da Silva e outro lhe 
ajuizaram ação de Execução,  para cobrança de 
R$11.653,87, oriunda de alugueres e encargos do imóvel à 
Av. Comendador Dante Carraro, n°s  45,  49  e  138,  Bairro  
Cidade  Ariston,  Carapicuíba/SP.  Estando  a  executada  em  
local ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 
em 03 dias úteis, após os 30 dias supra,  pague  o  débito  
atualizado  (caso  em  que  a  verba  honorária  será  
reduzida  pela metade),  sob  pena  de  penhora,  ou  ofereça  
Embargos  em  15  dias  úteis,  facultado  à executada neste 
prazo, reconhecendo o crédito dos exeqüentes e depositando 
30% do valor em execução mais custas e honorários 
advocatícios, requerer o pagamento do restante em06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. 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 Barueri, aos 01 de junho de 2022.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.



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

B6gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE jUNhO DE 2022 Economia

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: 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

Edital de Intimação. Prazo de 30 dias. Processo nº 0005443-61.2012.8.26.0114 A MM. Juíza de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Mirra Comércio de Móveis Ltda-EPP, CNPJ 11.640.405/0001-00, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., sendo deferida a penhora os direitos 
em relação ao veículo VW/KOMBI, placa DZK-4873. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi    
determinada a sua Intimação por Edital para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias,    
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. 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 19 de abril de 2022 . 

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

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

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

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.

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

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1029806-59.2015.
valor total:  R$ 42,00




                  

                
    
                     


  
     K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003473-41.2021.
valor total: R$ 28,00





               

                  


      K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026950-54.2021.
valor total:  R$ 42,00


                  

               
                
 

                

                 
                

             K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011058-05.2018.
valor total: R$ 28,00




                


   
  
   
            K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013209-70.2020.
valor total:  R$ 42,00



  




               



   

       K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003797-92.2020.
valor total: R$ 28,00





               
                     



              K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006506-72.2022.
valor total:  R$ 42,00



  

   
                     
                


              

              K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022515-63.2020.
valor total: R$ 28,00



  

                   



        

                  K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0017931-05.2013.
valor total: R$ 28,00



                


 

  


    K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1018315-79.2019.
valor total: R$ 28,00






  
 
                 

     K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008056-92.2020.
valor total:  R$ 42,00




 


   

 



              K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1059604-68.2020.
valor total: R$ 28,00



             

                 

    


 
   K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1015641-60.2018.
valor total: R$ 28,00

             

 
             


               

    K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017331-37.2021.
valor total: R$ 28,00

             


                 

 

                  

    K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000748-76.2019.
valor total: R$ 28,00



             
             
                
    
  

    
        K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007831-55.2019.
valor total:  R$ 42,00





              

      

                 
  
                  
             
   
            K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010924-78.2021.
valor total: R$ 28,00




       
                

                 

                   
               K-04e07/06

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

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005240-75.2021.
valor total: R$ 28,00





 
 
               


                  
        K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000922-24.2022.
valor total: R$ 28,00


                  
   

  
                


   K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1026132-70.2016.
valor total:  R$ 42,00






            
   

  

   
      K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003214-24.2022.
valor total:  R$ 42,00

 
           

             







    K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 00020374-25.2022.
valor total:  R$ 42,00






                

 

       
                


     K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005252-81.2021.
valor total: R$ 28,00





  
    


 
    K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0010192-44.2021.
valor total:  R$ 42,00

  
        
 

           

  


        
 




         K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001699-87.2019.
valor total: R$ 28,00









                K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1047035-66.2019.
valor total: R$ 28,00




                 
                  


   
 
       K-04e07/06

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1039025-72.2015.
valor total:  R$ 42,00



        









  K-04e07/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011226-27.2022.
valor total: R$ 28,00



       
              
             
           
 
   K-04e07/06

São Paulo, 02 de junho de 2022. Geraldo Alexios Jafet Filho. Rua Doutor Octávio de Oliveira Santos, nº 245, Brooklin-SP, 
CEP 04558-070. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 
2110151760/IEE, de 07 de outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 
2022. Adimplemento total da obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de 
matricula nº 358.047, no endereço Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito 
de Santo Amaro-SP. Prazo de 15 (quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e 
nove mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia 
prestada. Local de pagamento: Sede da empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço 
Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 878, 7º Andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone 
ou e-mail. (11) 3124-9696 (11) 9.8315-1500 (11) 9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br 

São Paulo, 02 de junho de 2022. Investcorp Empreendimentos e Participações LTDA. Rua Surubim, nº 218, Cidade Monções-
SP, CEP 04571-050. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 
2110151760/IEE, de 07 de outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 
2022. Adimplemento total da obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de matricula 
nº 358.047, no endereço Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito de Santo 
Amaro-SP. Prazo de 15 (quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e nove mil 
duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia prestada. Local 
de pagamento: Sede da empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço Av. Dr. Cardoso 
de Melo, nº 878, 7º Andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. (11) 3124-
9696 (11) 9.8315-1500 (11) 9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br 

São Paulo, 02 de junho de 2022. Marcos Lutfalla Jafet. Rua Feliciano Maia, nº 184, Jardim Paulista-SP, CEP 04503-070 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 2110151760/IEE, de 07 de 
outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 2022. Adimplemento total 
da obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de matricula nº 358.047, no 
endereço Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito de Santo Amaro-SP. 
Prazo de 15 (quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e nove mil duzentos e 
quarenta e sete reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia prestada. Local de 
pagamento: Sede da empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço Av. Dr. Cardoso 
de Melo, nº 878, 7º Andar, Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. (11) 
3124-9696 (11) 9.8315-1500 (11) 9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br  

São Paulo, 02 de junho de 2022. Adriana Racy Zarif Jafet. Rua Feliciano Maia, nº 184, Jardim Paulista-SP, CEP 04503-070 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Alienação Fiduciária de Imóvel, Cédula de Crédito Bancário Nº 2110151760/IEE, de 07 de 
outubro de 2022. Cronograma de pagamento tinha previsão de finalização em 15 de outubro de 2022. Adimplemento total da 
obrigação, ensejando o vencimento antecipado do contrato. Garantia fiduciária. Imóvel de matricula nº 358.047, no endereço 
Av. Mario Lopes Leão, nº 1500 e Av. Nações Unidas, Jardim Dom Bosco, 29º Subdistrito de Santo Amaro-SP. Prazo de 15 
(quinze) dias para saldar a dívida. Valor atualizado: R$ 529.247,37 (quinhentos e vinte e nove mil duzentos e quarenta e sete 
reais e trinta e sete centavos), sob pena de exercício do direito inerente à garantia prestada. Local de pagamento: Sede da 
empresa Critéria Securitizadora S/A (Antiga Zeta Securitizadora S/A), sito endereço Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 878, 7º Andar, 
Vila Olímpia, São Paulo-SP, CEP 04548003, ou entrar em contato por telefone ou e-mail. (11) 3124-9696 (11) 9.8315-1500 (11) 
9.7204-9004 emiliano@criteriacapital.com.br joao@criteriacapital.com.br 

TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

FATO RELEVANTE

A TRUE SECURITIZADORA S.A, com sede em São Paulo, Capital do Estado, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º 
andar, conjunto nº 11, Vila Nova Conceição, CEP: 04506-000, inscrita no CNPJ nº 12.130.744/0001-00 (“TRUE” 
ou “Emissora”), na qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 270ª Série da 1ª 
Emissão (“CRI” e “Emissão”), em cumprimento ao disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021 e 
à sua Política de Divulgação de Ato e Fato Relevante, vem a público informar os investidores e ao mercado em 
geral que: Recebemos em 27 de maio de 2022 notificação das Cedentes acerca da intenção de Recompra 
Facultativa da totalidade dos Créditos Imobiliários, lastro dos CRI, a realizar-se até a data de 20 de junho de 
2022, nos termos e formas previstas nas cláusulas 5.1, 5.1.1 e 5.1.2 do Contrato de Cessão de Créditos 
(“Recompra Facultativa”). A Securitizadora informa que após o recebimento do Valor de Recompra Facultativa, 
providenciará o Resgate Antecipado Compulsória Integral dos CRI, nos termos e forma estabelecida nas cláusulas 
6.1 e 6.4 do Termo de Securitização. Os termos ora utilizados iniciados em letras maiúsculas e aqui não definidos 
tem os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização dos CRI. Atenciosamente,

São Paulo, 04 de junho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A. Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO Nº 
1008965-13.2018.8.26.0068 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 
Cível da Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, Dr. Raul 
de Aguiar Ribeiro Filho, na forma da Lei, etc. FAZ  SABER  a 
JOANICE  NERES  CHAVES,  CPF  275.510.308-67, que  
Márcia  Cecília Marangoni Moreira da Silva e outro lhe 
ajuizaram ação de Execução,  para cobrança de 
R$11.653,87, oriunda de alugueres e encargos do imóvel à 
Av. Comendador Dante Carraro, n°s  45,  49  e  138,  Bairro  
Cidade  Ariston,  Carapicuíba/SP.  Estando  a  executada  em  
local ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 
em 03 dias úteis, após os 30 dias supra,  pague  o  débito  
atualizado  (caso  em  que  a  verba  honorária  será  
reduzida  pela metade),  sob  pena  de  penhora,  ou  ofereça  
Embargos  em  15  dias  úteis,  facultado  à executada neste 
prazo, reconhecendo o crédito dos exeqüentes e depositando 
30% do valor em execução mais custas e honorários 
advocatícios, requerer o pagamento do restante em06 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. 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 Barueri, aos 01 de junho de 2022.

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

B7gazetasp.com.br
SÁBADO, 4 A SEGUNDA-FEIRA, 6 DE jUNhO DE 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
A Prefeitura Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público o resultado do julgamento 
referente à TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2021, EDITAL N.º 71/2022 – Objeto Contratação de empresa 
para prestação de serviços de recuperação e melhorias na passagem de acesso da Avenida Fraternidade 
Paulista, interligação dos bairros Cristiano de Carvalho e Zequinha Amendola. Empresa vencedora: 
COPEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pelo menor valor global apresentado de R$ 
2.959.950,12. Barretos, 03 de junho de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
DE REEQUILÍBRIO

ECONÔMICO-FINANCEIRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 0004/2022
CONTRATO CM Nº 01/2022

TERMO ADITIVO Nº 01-01/2022
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: LEANDRINI AUTO POSTO 
LTDA.
OBJETO:  Termo Aditivo de  Reequilíbrio eco-
nômico-fi nanceiro do Contrato nº 01/2022,  
visando a manutenção das condições de 
pagamento inicialmente estabelecidas no 
contrato, a fi m de que se mantenha estável 
a relação entre as obrigações da empresa 
contratada e a retribuição da Administração, 
para a justa remuneração dos produtos ad-
quiridos, conforme preceitua o artigo 65, II, 
“d”, da Lei nº 8.666/93.
VALOR POR LITRO: passa de R$ 6,60 (seis 
reais e sessenta centavos) para R$ 7,00 
(sete reais), que corresponde ao aumento 
pleiteado de 6,06% (seis vírgula zero seis 
pontos percentuais).
VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 28.000,00 
(vinte e oito mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.0
1.031.0001.2089.33903000 — Material de 
Consumo.
TERMO INICIAL:  1º de junho de 2022 até  o 
fi nal do contrato, dia 1º de fevereiro de 2023. 
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITI-
VO:  31 de maio de 2022.

São Caetano do Sul, 01 de junho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CM Nº 01056/2022
CONTRATO C.M. Nº 07/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: SODEXO PASS DO BRA-
SIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
OBJETO:   Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviço de for-
necimento e administração de vale refeição 
na forma de cartões eletrônicos com chip e 
tarja magnética, destinados a proporciona-
rem poder de compra de refeição aos servi-
dores da Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul em estabelecimentos comerciais cre-
denciados, em conformidade com as espe-
cifi cações constantes no Termo de Referên-
cia (Anexo I) do Edital Pregão Presencial nº 
06/2022, pelo período de 12 (doze) meses.
 VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 
1.908.250,48 (um milhão, novecentos e oito 
mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e 
oito centavos), aplicando-se o percentual de 
-0,67% (zero vírgula sessenta e sete pontos 
percentuais negativos), referente à Taxa de 
Administração.
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 
159.020,87 (cento e cinquenta e nove mil, 
vinte reais e oitenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotação 01.0
1.01.01.031.0001.2089.33903900 — Outros 
Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica.   
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses – com início 
em 26 de maio de 2022 e com término em 
25 de maio de 2023.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:  
26 de maio de 2022.

São Caetano do Sul, 01 de junho de 2022.
ANACLETO CAMPANELLA JUNIOR

P residente

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕES IV
AVISO DE EDITAL
A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC IV, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 
4º andar, Centro – Santos/SP – CEP: 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei 
Federal nº 8.666/93, está procedendo à seguinte licitação:
CONCORRÊNCIA Nº 16.901/2022 – tipo menor preço
PROCESSO Nº.  57.210/2021-78
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de licença de uso de 
Solução Integrada de Governo Eletrônico, na modalidade “SaaS” contemplando módulos 
para criação da base unificada e consolidada (prontuário único cadastral) e para 
gerenciamento de processos operacionais com instalação, implantação, treinamento, 
migração de dados, manutenção, suporte e infraestrutura necessária para funcionamen-
to em ambiente WEB, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
INOVAÇÃO - SEPLAN
Entrega dos envelopes: até às 09h00 do dia 07/07/2022, na sala de reunião da 
Comissão Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 07/07/2022 às 09h15min. no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 
10h00 às 16h00, no seguinte local: Datacenter da PMS situado na Praça Mauá, s/nº - 
Subsolo – Centro – Santos/SP, mediante agendamento através do tel.: (13) 3201-5199 
com as Sras. Eliana Marinho ou Maria Augusta Silva. O presente edital exige a 
comprovação de capital mínimo ou de PATRIMÔNIO líquido mínimo, ou ainda a garantia 
para licitar, conforme previsto no item 6.1.3.1 e NO CAPÍTULO 5 do edital, respectiva-
mente, devendo o licitante optar por uma delas. Cópia do Edital da Concorrência poderá 
ser consultada, a partir do dia 06/06/2022, no site da Prefeitura de Santos no link do 
licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos / (acessar 16.901/2022-Download) A 
sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em geral no 
link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 16.901/2022 – Acompanhar 
transmissão). Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones (13) 
3201-5011 / 3201-5741 no horário das 08h00 às 13h30.
Santos, 03 de junho de 2022
Comissão Permanente de Licitações IV – COMLIC IV
ANA CLAUDIA ARCANJO - Presidente

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“AVISO DE LICITAÇÃO”
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022

EDITAL Nº 036/2022
Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada para Reforma e Manutenção do 
Ginásio de Esportes, localizado na Ave-
nida Dona Anila nº 1001 – Bairro Olaria 
– Itapecerica da Serra, a serem realizadas 
sob o regime de Execução de Empreitada 
por Preços Globais.
Encerramento: 09:00 horas do dia 22 
(vinte e dois) de junho de 2.022
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida no site da Prefeitura 
https://www.itapecerica.sp.gov.br/ no Por-
tal da Transparência. O mesmo também 
poderá ser adquirido, mediante apresen-
tação de mídia no Departamento de Supri-
mentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou mediante solicitação através do 
endereço eletrônico licitacoes@itapecerica.
sp.gov.br , contendo os dados cadastrais do 
interessado. Demais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramais 
9100 ou 9110, com código de acesso (DDD) 
0XX11. Por se tratar de uma pasta de obra, 
contendo memorial, planilhas e/ou projetos, 
eventuais falhas no envio dos arquivos po-
dem ocorrer, nesses casos, é recomendado 
comparecer no Departamento de Suprimen-
tos para a retirada completa do material.
Itapecerica da Serra, 03 de junho de 2.022.
EDNÉIA P. OLIVEIRA - Assessora Especial 

- Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022
EDITAL Nº 035/2022

Objeto: Aquisição de Veículos e Motoci-
cletas.
Encerramento: 21 (vinte e um) de junho de 
2.022 às 09h00.
Informações: A Cópia completa do Edital 
poderá ser adquirida no site da Prefeitura 
https://www.itapecerica.sp.gov.br/ no Por-
tal da Transparência. O mesmo também 
poderá ser adquirido, mediante apresenta-
ção de mídia, no Departamento de Supri-
mentos, sito à Av. Eduardo Roberto Daher, 
1.135 – Centro – Itapecerica da Serra, no 
horário das 08:30 às 16:30 horas, nos dias 
úteis, ou mediante solicitação através do 
endereço eletrônico pregao@itapecerica.
sp.gov.br, informando os dados cadastrais 
do interessado, bem como mantendo seu 
cadastro atualizado para receber todos os 
comunicados referente ao certame. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo tele-
fone 4668.9000 ramais 9100 ou 9112, com 
código de acesso (DDD) 0XX11.
Itapecerica da Serra, 03 de junho de 2.022.
EDNÉIA P. OLIVEIRA - Assessora Especial 

- Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO –
PROCESSO Nº. 112/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2022
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Mo-
dalidade Pregão Presencial nº. 16/2022, em conformidade com o 
Processo nº. 112/2022, tipo menor preço, para o Registro de Preço 
visando o fornecimento parcelado de MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, em  atendimento à Municipali-
dade, conforme especificações contidas no  TERMO DE REFERÊN-
CIA, Anexo I, do Edital. DATA DA REALIZAÇÃO: dia 21/06/2022, às 
9:00 horas. Os envelopes contendo a proposta e os documentos 
de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo 
após o credenciamento dos interessados. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Itariri, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, n. 
133, centro, Itariri/SP. O Edital poderá ser retirado no site da Prefei-
tura, www.itariri.sp.gov.br e também poderá ser obtido no Departa-
mento  de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itariri, 
localizada na Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro – 
Itariri (SP), telefone (13) 34187282.

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência 013/2022, Processo 
12.820/2022. Tipo: Menor Preço Global. Ob-
jeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO 
PÚBLICO COMUNITÁRIO DENOMINADO 
“CASA DA JUVENTUDE”, NO MUNICÍPIO 
DE MAIRIPORÃ/SP. A sessão será aberta às 
09h00 do dia 07 de julho de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital da Con-
corrência Pública 013/2022 na integra, junta-
mente dos seus Anexos, poderão ser obtidos 
a partir do dia 07/06/2022 junto à Coordena-
doria de Compras, Licitações e Contratos, ou 
pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.
sp.gov.br, Rafael Barbieri Pimentel da Silva, 
Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 039/2022. Processo 
11.784/2022. Tipo: Menor Preço. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRAN-
DE CIRCULAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA 
NO MÍNIMO NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 
DA PREFEITURA DE MAIRIPORÃ, RELA-
TIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓ-
RIOS, PARA ATENDER AS NESSIDADES 
DA COORDENADORIA DE COMPRAS, LI-
CITAÇÕES E CONTRATOS. A sessão será 
aberta às 09:00 horas do dia 20 de junho de 
2022, na sala de licitações da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do 
Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairiporã/SP. 
O edital na integra poderá ser obtido a par-
tir do dia 06/06/2022 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo 
site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores infor-
mações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. 
Rafael Barbieri Pimentel da Silva – Autorida-
de Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 042/2022. Processo 
1.148/2022. Tipo: Menor Preço por Item. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODON-
TOLÓGICA PARA A SAÚDE BUCAL. A ses-
são será aberta às 14:00 horas do dia 20 de 
junho de 2022, na sala de licitações da Pre-
feitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no 
térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiri-
çá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-084, Mairi-
porã/SP. O edital na integra poderá ser obtido 
a partir do dia 06/06/2022 junto à Coordena-
doria de Compras, Licitações e Contratos, ou 
pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-
8019 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.
sp.gov.br. Rafael Barbieri Pimentel da Silva 
– Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA 

(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância 
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
34/2022 - Processo nº 4815/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SA-
NEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAL DE HI-
GIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO 
A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE 
SALUBRIDADE E HIGIENE, NAS UNIDADES ES-
COLARES E EDIFÍCIO VINCULADO À SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PERUIBE, con-
forme condições e especificações contidas no Edital 
e seus anexos, cujo edital se encontrará disponível 
no Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do 
link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-con-
correncia-publica/ e no site:  www.comprasbr.com.br 
a partir do dia 06/06/2022.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 
09:00 horas do dia 06/06/2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00 
horas do dia 20/06/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as 
09:01 horas do dia 20/06/2022.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LAN-
CES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFI-
CADAS: às 09:30 horas do dia 20/06/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, 
EM 02 DE JUNHO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS 
DE CARVALHO PEREIRA

PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – SRP

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LICITAÇÃO Nº 37/2022

PROTOCOLO 827/2022
A Prefeitura Municipal de Quadra, por intermédio do seu 
Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 
Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais 
normas regulamentares aplicáveis, realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Unitá-
rio, em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min 
horas (horário de Brasília- DF) do dia  20 de junho de 
2022, através do site www.bll.org.br, destinado a registro 
de preço de pneus destinados à máquina motoniveladora. 
Edital completo e anexos estarão disponíveis para leitura 
e download na página eletrônica da Prefeitura (www.qua-
dra.sp.gov.br) na aba “Licitações” e no site www.bll.org.br 
“Acesso Identificado”, bem como podem ser solicitados 
pelo e-mail licitacao@quadra.sp.gov.br. Maiores informa-
ções pelo telefone 15-3253-9000, em dias úteis, das 8 às 
12 e das 13 às 17 h. Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 
36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 03 de junho de 2022. 
Edemilson Lobo – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA
ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N. 15/2022 - TOMADA DE 
PREÇOS N. 03/2022. Às 13:00 horas do dia 03 de junho de 2022, na sede da Prefeitura Municipal 
de Mirassolândia, Estado de São Paulo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação para 
julgamento da habilitação. Apresentaram envelopes de habilitação as empresas CCM EDIFICAÇÕES 
LTDA – ME, inscrita no CNPJ 10.749.021/0001-68, e a empresa CARVENG CONSTRUÇOES LTDA, 
inscrita no CNPJ 28.081.122/0001-79, sendo que apenas o Sr. Leandro Aparecido Carvalho, se 
fez presente à sessão, representado a empresa CARVENG CONSTRUÇOES LTDA. Ato continuo foi 
aberto o envelope de habilitação da empresa CARVENG CONSTRUÇOES LTDA, onde foi verificado 
que a licitante cumpriu todos os requisitos sendo declarada habilitada. Na sequência foi aberto 
o envelope de habilitação da empresa CCM EDIFICAÇÕES LTDA – ME, onde foi verificado que a 
licitante cumpriu todos os requisitos sendo declarada habilitada. Ao final a presente sessão foi 
declarada encerrada, sendo lavrada esta Ata, que vai assinada pelos presentes. As partes saem 
intimadas a apresentarem eventuais recursos dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis de acordo 
com o artigo 109 da Lei 8.666/93. Marcio Donizete Batista, Presidente da CPL - Fabio Reginaldo 
da Silva e Odécio Boschesi, Secretario e Membro da CPL. MIRASSOLANDIA 05 DE MAIO DE 2022.

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079 / 2022

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ORTOPÉDICOS
Orgão Interessado: Secretaria Municipal 
de Saúde de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.
gov.br/portal-transparencia-saude/portal-
-transparencia-saude; pregoeirogeraldo@
araraquara.sp.gov.br, www.licitacoes-e.com.
br
ABERTURA DE PROPOSTAS 20 de junho 
de 2022, às 09:00h
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRE-
ÇOS 20 de junho de 2022, às 10:00h

Araraquara, 3 de junho de 2022
Geraldo Ruske Filho

Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
LEI Nº. 2.146/2022, DE 02  DE JUNHO DE 2022. 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.000.000,00 

(TRÊS MILHÕES DE REAIS).DINAMERICO GONÇALVES 
PERONI, Prefeito  Municipal de Itariri,  Estado  de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, 
que a Câmara Municipal de Itariri,  em Sessão Ordinária  realizada 
em 1º de  junho de 2022, aprovou por 10 (dez) votos favoráveis,  
o Substitutivo nº 001/2022 da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação e da Comissão de Economia da Câmara Municipal de 
Itariri, ao Projeto de Lei nº 15/2022,   e ele  sanciona e promulga a 
seguinte  Lei:Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais) no departamento de Infraestrutura, Serviços Urbanos e Rurais 
e Agricultura conforme classificação abaixo discriminada:
a) Un. Orçam.:02.10-Infraestrutura, Serv. Urb. e Rurais e Agricultura
Funcional/Prog.: 15.451.0008.1003-Investimentos em Infraestrutura
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:179 FR=01-....................................................R$ 2.400.000,00
Funcional/Prog.: 15.452.0008.1005-Investimentos em Obras 
Públicas
Categoria/Elemento:4.4.90.51-Obras e Instalações
Ficha:186-FR=01-.......................................................R$ 200.000,00
Funcional/Prog.: 15.452.0008.2001-Manutenção do Departamento
Categoria/Elemento:3.3.90.39-Outros Serv. de Terc. Pessoa 
Jurídica
Ficha:194-FR=01-.......................................................R$ 400.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO...................…..............R$ 3.000.000,00
Art. 2º -Para cobertura do crédito adicional suplementar contida no 
artigo 1º  desta Lei  serão consideradas  o excesso de arrecadação 
da fonte 01-Tesouro:
TOTAL .....................................................................R$ 3.000.000,00
Art. 3º - Ficam convalidados os valores da presente Lei com as 
peças de PPA Lei nº.2121/21 de 20/09/21, Planejamento LDO nº 
2122/21 de 20/09/2021 e LOA nº 2124/19 de 25/10/2021. Art. 4º - 
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI
EM, 02 DE JUNHO  DE 2022.

DINAMÉRICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1874/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADO-
RES COMPLETOS, CONFORME TERMO DE RE-
FERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
Homologo a adjudicação da pregoeira, que con-
siderou vencedora a proposta apresentada pela 
empresa INFORMATICA DA FONTE COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA, adjudicando-lhe o LOTE 
ÚNICO do edital, pelo valor global do lote de R$ 
355.500,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e 
quinhentos reais). 

Araraquara, 03 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 2032/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E 
RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE 
FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFOR-
MAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE 
OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRE-
TARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, 
CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO 
DE REFERÊNCIA E DO EDITAL.
Homologo a adjudicação do pregoeiro, que con-
siderou vencedora a proposta apresentada pela 
empresa TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE 
E SOFTWARE EIRELI - EPP, adjudicando-lhe o 
objeto do edital pelo valor global para 12 meses 
de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais).

Araraquara, 03 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE 

PREÇO Nº 055/2022
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 1356/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE CADEIRAS E LONGARINAS PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL POR UM PERÍODO 
DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, ATRAVÉS DE 
REGISTRO DE PREÇO, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFE-
RÊNCIA.
Homologo parcialmente a adjudicação do pregoei-
ro, que considerou vencedora a proposta apresen-
tada pela empresa MAQ-MIL EQUIPAMENTOS 
DE ESCRITORIO LTDA, adjudicando-lhes os LO-
TES 02 e 03, do objeto deste edital, pelos seguin-
tes valores unitários a serem registrados:
LOTE 02 – COTA PRINCIPAL, Item 01, VALOR 
UNITÁRIO R$ 2.338,36; Item 02, VALOR UNITÁ-
RIO R$ 917,37; Item 03, VALOR UNITÁRIO R$ 
1.491,36.
LOTE 03 – COTA RESERVADA, ITEM 01, VALOR 
UNITÁRIO R$ 384,97; Item 02, VALOR UNITÁ-
RIO R$ 3.468,90; Item 03, VALOR UNITÁRIO R$ 
1.644,92; Item 04, VALOR UNITÁRIO R$ 2.523,97; 
Item 04, VALOR UNITÁRIO R$ 2.835,89.
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, 03 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA 
REAVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 017/2022 PROCESSO Nº 050/2022 PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 008/2022.A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA ESPERANÇA, com sede na Rua 
Angelina Reghini Fontaneti, nº 457 Centro, na cidade de Santa Cruz da Esperança, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ sob n. 01.611.007/0001-02, torna público que se encontra aberto 
processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022, do tipo Menor Preço 
Por Item, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES 
DE GLICEMIA E LANCETAS A SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, 
PARA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO V.Os envelopes deverão ser entregues das 
08:30 h às 09:00 h do dia 15 de junho de 2022, no setor de licitações na sede desta Prefeitura. 
O início da sessão para abertura dos envelopes será iniciado às 09h30min do mesmo dia, em 
ato público na Sala de Reuniões, também na sede desta Prefeitura.Santa Cruz da Esperança, 
03 de junho de 2022.Marcos Antônio Bazilio Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL Nº 023/2022 PROCESSO Nº 067/2022 PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 013/2022.OBJETO: Registro de Preço para fornecimento de café torrado e moído, 
embalado em pacotes tipo almofada e açúcar tipo cristal.Os interessados poderão examinar, 
gratuitamente, o Edital e seus anexos, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, 
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança, sito à Rua Angelina 
Reghini Fontanetti nº 457 – Centro, podendo adquiri-lo junto ao Departamento de Compras e 
Licitações, ou gratuitamente, através de “download” junto a “home page” desta Prefeitura, na 
Internet, no endereço de acesso http://www.santacruzdaesperanca.sp.gov.br. Os envelopes 
contendo proposta e documentos serão recebidos e protocolados no mesmo local, no dia 
15/06/2022, até às 13h:30m, iniciando a sua abertura às 14h:00m.Santa Cruz da Esperança, 
03 de junho de 2022.Marcos Antônio Bazilio Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - 

EDITAL Nº 44/2022 - PROCESSO Nº 735/2022.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para seleção 
de Empresa de Serviços de Conservação de Energia 
– ESCO para celebrar termos de compromisso a fim 
de representar a Prefeitura em chamadas públicas em 
regime de contrato de risco junto às concessionárias 
e permissionárias de energia elétrica no exercício 
de 2022/2023. Edital através de correspondência 
eletrônica (e-mail), encaminhados para compras1@
s a o m i g u e l a r c a n j o . s p . g o v . b r , c o m p r a s 3 @
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br, sem ônus aos interessados 
solicitantes. Abertura das inscrições às 09:00 do dia 06 
de junho de 2022 e encerramento das inscrições: às 
17:00 horas do dia 20 de junho de 2022. Informações: 
das 9:00 às 17:00 horas, Endereço: Praça Antonio 
Ferreira Leme, n.º 53, Centro, SMA, Telefax: (15) 3279-
8000. São Miguel Arcanjo, 03 de junho de 2022. Paulo 
Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

“RESUMO: Processo 12936/2021 - Modali-
dade Pregão Eletrônico nº 94/2021 Oferta de 
Compra nº - OC 863600801002022OC00012 
- Aquisição de Carro para Transporte de 
Materiais e Roupas. DATA DE ABERTURA: 
“Fica agendada a licitação em epígrafe para 
o dia 21 de junho de 2022 às 09:30 horas, 
a ser realizada no endereço eletrônico www.
bec.sp.gov.br. O edital, anexos e demais in-
formações e esclarecimentos, poderão ser 
obtidos nos endereços eletrônicos www.
bec.sp.gov.br e http://licitacao.saocaetano-
dosul.sp.gov.br/web, ou no Departamento 
de Licitações e Contratos, e telefones para 
contato: 4233-7235”. São Caetano do Sul, 
03 de junho de 2021. Carolina Morales Du-
we-Diretora do Departamento de Licitações 
e Contratos

“RESUMO: Processo 13210/2021 - Moda-
lidade Pregão Eletrônico nº 13/2022 Oferta 
de Compra nº - 863600801002022OC00003 
- Registro de Preços para Fornecimento de 
Luva Térmica de Cozinha. DATA DE ABER-
TURA: “Fica designada para o dia 10 de ju-
nho de 2022 às 09:30 horas, a sessão de 
prosseguimento da licitação a ser realizada 
no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
São Caetano do Sul, 03 de junho de 2021. 
Carolina Morales Bernardino-Diretora do De-
partamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 3839/2022- Modalida-
de Pregão Eletrônico nº 36/2022 - Registro 
de Preço para Fornecimento de Equipa-
mentos e Aparelhos de Fisioterapia. DATA 
DE ABERTURA: “Fica designada para o 
dia 09 de junho de 2022 às 09:30 horas, a 
sessão de prosseguimento da licitação a ser 
realizada no endereço eletrônico https://pre-
gaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/. 
São Caetano do Sul, 03 de junho de 2021. 
Carolina Morales Bernardino-Diretora do De-
partamento de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo 1790/2022 - Moda-
lidade Pregão Presencial nº 41/2022 – 2° 
VERSÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO. DATA DE ABERTURA: 
“Fica reagendada a licitação em epígrafe 
para o dia 21 de junho de 2022 às 09 horas 
e 30 minutos, na SALA DE LICITAÇÕES, do 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CON-
TRATOS - SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado 
nº 201 – acesso de pedestres, Bairro São 
José, CEP 09581-200 – São Caetano do 
Sul/SP. O edital, anexos e demais informa-
ções e esclarecimentos, poderão ser obtidos 
no endereço eletrônico http://licitacao.sao-
caetanodosul.sp.gov.br/web, ou no Departa-
mento de Licitações e Contratos, e telefones 
para contato: 4233-7236.” São Caetano do 
Sul, 03 de junho de 2021. Carolina Morales 
Bernardino-Diretora do Departamento de Li-
citações e Contratos

RESUMO DE CONTRATO Nº 26/2022 - 
PROC. Nº 6479/2022– CONTRATADA: PER-
KINS TEODORO MOREIRA 14048173871 
– OBJETO: Credenciamento público de pro-
jetos de arte-educadores e Ofi cineiros para 
prestação de serviços juntos à Secretaria 
Municipal de Cultura. DATA DA ASSINATU-
RA: 18/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 3.600,00. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de 
Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 36/2022 - 
PROC. Nº 6462/2022– CONTRATADA: DE-
NISE DE PAULA DAVID – OBJETO: Creden-
ciamento público de projetos de arte-educa-
dores e Ofi cineiros para prestação de servi-
ços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. 
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2022. PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VA-
LOR TOTAL: R$ 3.000,00. CONTRATANTE: 
Secretaria Municipal de Cultura.

RESUMO DE CONTRATO Nº 41/2022 - 
PROC. Nº 6696/2022– CONTRATADA: 
MARIA TEREZA DE ALMEIDA – OBJETO: 
Credenciamento público de projetos de 
arte-educadores e Ofi cineiros para pres-
tação de serviços juntos à Secretaria Mu-
nicipal 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.

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

RELAÇÃO DO CANDIDATO CONVOCADO
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 06 a 08 de junho  de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

FONOAUDIÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO – NOME

02 GIULIA FERREIRA LEITE MEQUITA

Pariquera-Açu, 03 de junho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 
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PORTARIA Nº 86 DE 03 DE JUNHO DE 2022.
“HOMOLOGA O RESULTADO FINAL 

DO PROCESSOS SELETIVO Nº 02/2022.”
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, Prefeito do Município de 
Igaratá/SP, com a supervisão da COMISSÃO FISCALIZADORA 
de acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente no-
meada pela Portaria Nº 204 de 14/12/2021, usando das atribuições 
legais:
RESOLVE:
Art. 1º  FAZ SABER que TENDO em vista a conclusão do curso 
de formação inicial dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate às Endemias do Processo Seletivo de Provas 
– Edital 02/2022 e não havendo pendências quanto a recursos de-
pois de decorridos os prazos legais, referente às funções:
2.01.1 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 1;
2.01.2 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 2;
2.01.3 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 3;
2.01.4 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 4;
2.01.5 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 5;
2.01.6 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 6;
2.01.7 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 7;
2.01.8 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 8;
2.02 - Agente de Combate às Endemias.
Art. 2º RESOLVE HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo 
Seletivo para o provimento das funções acima mencionadas, 
em conformidade com os editais publicados, especialmente a 
Classificação Final das Provas Objetivas dos candidatos e classi-
ficação final do Curso de Formação Inicial, devidamente divulga-
da através da Internet nos endereços:  www.igarata.sp.gov.br, no 
Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) e Jornal de circu-
lação local, conforme disposto no Edital do Processo Seletivo de 
Provas - Edital Nº 02/2022.
Art. 3º Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que fica à 
disposição pela Internet nos endereços www.igarata.sp.gov.br; no 
Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) e Jornal de cir-
culação local, além de outros periódicos que julgar necessário, 
bem como, afixado no pátio da Prefeitura Municipal de Igaratá.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Igaratá, 03 de junho de 2022.
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA

Prefeito do Município de Igaratá
Registrada nesta Secretaria a data supra.

JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Aviso de Licitação:

Está aberto no setor de licitações Processo Administra-
tivo nº 91/2022 – Pregão Presencial 40/2022 – referente “AQUI-
SIÇÃO DE AMBUL NCIA, TIPO SIMPLES REMOÇÃO, PARA O 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO”. Data de abertura 22/06/2022 
- às 09h00min – Local: Sala de Licitações da Prefeitura Munici-
pal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 
- Centro - Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.
br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com Álvaro 
Jesiel de Lima Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 10/2022 – Processo de 
Compras 453/2022 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada, sob a forma de so-
lução para montagem, a partir da expansão 
do laboratório multidisciplinar destinado ao 
curso de odontologia, abrangendo o forneci-
mento de equipamentos, infraestrutura para 
instalação e móveis no Campus Centro da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul. O pregoeiro ADJUDICOU o objeto da 
licitação à empresa vencedora e o Reitor da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul – USCS HOMOLOGOU o processo lici-
tatório à empresa Martins Design Ltda no 
valor global de  R$ 490.0000,00.
São Caetano do Sul, 03 de junho de 2022.

Lúcio Flávio Dantas - Pregoeiro
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

SUSPENSÃO
PROCESSO N° 72352/2022

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para a reforma das instalações 
elétricas e hidráulicas na EMEF Profº Fran-
cisco José de Lima Júnior, situado na Rua 
Roma, nº 426 - Bairro Vila Antunes - Cajati 
– SP. 

Em virtude de esclarecimento efetuada por 
OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI, con-
forme resposta da Unidade Requisitante, 
fica suspensa a abertura do procedimento 
licitatório objetivando a adequações da pla-
nilha, bem como ao atendimento do interes-
se público.

Cajati, 03 de junho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi-
cado nº 001/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fim de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munidos de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO CONVOCADO
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 06 a 10 de Junho de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO – NOME

23 MIRELLA DE OLIVEIRA SANTOS
24 ARLETE PEREIRA DE SOUZA
25 MAYARA MARQUES DE OLIVEIRA
26 ROBERTA CAMARGO DA CRUZ
27 ANA CLAUDIA MARCELLO
28 RAQUEL DA SILVA PAULO
29 CAMILA BRAZ XAVIER
30 NOELI APARECIDA RODRIGUES
31 TATIANE ALVES CARNEIRO
32 YARA ANTONIO DA ROSA
33 MARIA EUGENIA DA SILVA REGIO
34 MARLI SOARES
35 HELENA PEREIRA
36 MARIA ELENA PEREIRA CORREA
37 ELIANE MARTINS ROSSINI
38 ANTONIO FRANCO DIAS
39 MARIA INES BARBOSA DA MOTA
40 NOELIA DOS SANTOS
41 MARIA SUELI VIANA DOS SANTOS
42 ELVIS DA COSTA

Pariquera-Açu, 03 de junho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 005/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 
– CONSAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela legislação vigente, 
CONVOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 005/2022 
para prestarem as Provas Objetivas e Prova de Tempo de Experiência Profissional, a serem 
realizadas de acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 
As Provas Objetivas e Experiência Profissional serão realizadas na cidade de Pariquera- 
Açu/SP, no dia 12 de junho de 2022, conforme estabelecido a seguir:

DATA DA PROVA FUNÇÃO
12/06/2022 - DOMINGO

Obs.: Os acessos serão permitidos a partir das 08h00, sendo 
que às 08h30 serão fechados e mais nenhum candidato poderá 

adentrar ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

- Oficial 
Administrativo

A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, o local e a sala para a 
realização das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profissional, estará disponível no 
site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE (www.consaude.org.br), a partir de 06 de junho de 2022.
Demais informações acerca da realização das provas também deverão ser consultadas no 
site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE (www.consaude.org.br), a partir de 06 de junho de 2022.

Pariquera-Açu/SP, 03 de junho de 2022.

LEIRI CRISTINA K. DE MELLO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de Ati-
baia, torna público para conhecimento dos interessados a 
abertura das seguintes licitações: PROCESSO ELETRÔ-
NICO Nº 25.932/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
009/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços em sistemas de análises e 
inteligência e de coleta de imagens com fornecimento de 
materiais, serviços de instalação, treinamento, manuten-
ção e reposição de peças. ENTREGA DOS ENVELOPES 
“Proposta e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO PÚBLI-
CA: às 09 horas do dia 07 de Julho de 2.022, na sala de 
Licitações, sito a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Ati-
baia/SP. Para aquisição dos editais os interessados deve-
rão acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.br, ou, ainda, 
na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis 
da 10 h às 16 h, após recolhimento do valor corresponden-
te ao custo das cópias que serão fornecidas. DEMAIS IN-
FORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICI-
TAÇÕES, 03 de junho de 2.022. -Everaldo da Silva- De-
partamento de Licitações. AVISO DE RERRATIFICAÇÃO E 
NOVA DATA. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23.142/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2022, OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de material escolar de 
uso individual, destinado ao uso dos Alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino, com entregas parceladas, por um perío-
do de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 16h:00 do dia 20/06/2022 
NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INI-
CIAIS sendo agendado para o dia 21/06/2022 as 08h30m 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS. Para aquisição dos editais os inte-
ressados deverão acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.
br, www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou, ainda, na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 
16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo 
das cópias que serão fornecidas. PROCESSO ELETRÔ-
NICO Nº 25.393/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022, 
OBJETO: Contratação de empresa especializada com for-
necimento de material e mão de obra para construção do 
Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM III, Jardim 
das Cerejeiras, Atibaia/SP. A Secretaria de Administração, 
no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 14 horas do dia 07/07/2022 
NOVA DATA para ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta 
e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.390/2022 – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022, OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada com fornecimento de mate-
riais e mão de obra para construção da Guarita 1, (Projeto 
de Revitalização da Pedra Grande e Estrada de Acesso) 
DADETUR 278/2021. A Secretaria de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 09 horas do dia 14/06/2022 
NOVA DATA para ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta 
e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. ATA com as alterações realizadas encontra-se 
disponível aos interessados no site http://www.atibaia.sp.
gov.br – Transparência Pública ou, ainda na sede da Pre-
feitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 
h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das 
cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 03 de 
junho de 2.022. -Everaldo da Silva- Departamento de Lici-
tações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento com instalação de placas para 
identificação de numeração de imóveis, conjunto de placas toponímicas e demais itens, 
através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 
12(doze) meses, conforme as descrições constantes no Anexo I do processo licitatório. 
O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.
indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira 
Cátia de Freitas S. Leite, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado 
à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 
09:00 horas do dia 21 de junho de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 
3834-9176/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 03 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 - EDITAL Nº 105/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviços de retífica em motores de motos, veículos leves/
utilitários e pesados da frota municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com 
entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, conforme as descrições constantes 
no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do 
“site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser 
entregues, diretamente à Pregoeira Cátia de Freitas S. Leite, na sala de reunião do 
Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 
- Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 20 de junho de 2022. 
Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9176/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 03 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022 - EDITAL Nº 106/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de cartucho balístico, munição, arma de airsoft, carabina, 
cilindro, óculos e outros equipamentos, para treinamento e manutenção dos 
Guardas Civis, de acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz 
parte do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos 
sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão 
se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data 20 de junho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações, 
no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9208 / (19) 3834-
9085.

INDAIATUBA, 03 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 - EDITAL Nº 113/2022

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2022
A Secretaria de Educação torna pública a realização de processo seletivo, na modalidade 
CHAMAMENTO PÚBLICO referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. Os interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedo-
res Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda 
no período de 07/06/2022 à 06/07/2022 das 8h (oito horas) às 16:00 h (dezesseis) horas 
na sede da Prefeitura Municipal, na Secretaria de Suprimentos e Qualidade. A sessão de 
abertura dos envelopes será no dia 07/07/2022 as 09:00 no mesmo local da entrega do 
envelope de habilitação. Informações: Secretaria de Suprimentos e Qualidade, à Rua Dr. 
José Alves, 129, Centro, ou pelos telefones: (19) 3814-1044/3814-1060. Disponibilidade 
do edital e seus anexos através do site www.mogimirim.sp.gov.br sem ônus – Secretaria 
de Educação

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 010/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapea-
mento asfáltico com CBUQ, localizados nas ruas nos bairros Parque das Laranjeiras e 
Jardim do Lago, do município de Mogi Mirim/SP, através de recurso proveniente do recurso 
FINISA IV. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 de julho de 2022 
até 09h55, com abertura às 10 horas. 

O edital estará disponível aos interessados, através do site: www.mogimirim.sp.gov.br. De-
mais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, 
das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 3814.1044/3814.1049
/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. Mogi Mirim, 03 de junho 
de 2022.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 055/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de cons-
trução, destinados para atender diversas secretárias do município de Mogi Mirim/SP pelo 
período de 12 meses. DATA DE ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 056/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
veículos (hatch, pick up) para uso das Secretarias do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fretamento 
para transporte de pacientes da Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. DATA 
DE ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 058/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa para servi-
ços de manutenção mecânica em geral nos veículos pertencentes a todas as linhas (leve, 
média, pesada e extrapesada) da frota municipal de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 
23 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 059/2022
OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais serviços de manutenção elétrica 
veicular em geral nos veículos pertencentes a todas as linhas (leve, média, pesada e ex-
trapesada) da frota municipal de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 23 de junho de 
2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 03 de junho de 2022.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
Paula Oliveira Lemos, Prefeita Municipal de Barretos – Estado de São Paulo, HOMOLOGA 
A TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2022, EDITAL N.º 71/2022 – Objeto Contratação de 
empresa para prestação de serviços de recuperação e melhorias na passagem de acesso 
da Avenida Fraternidade Paulista, interligação dos bairros Cristiano de Carvalho e Zequinha 
Amendola. Empresa vencedora: COPEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
pelo menor valor global apresentado de R$ 2.959.950,12. Barretos, 03 de junho de 2022.

AVISO REABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
reaberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL RE-
GISTRO DE PREÇOS Sob nº 06/2022, cujo objeto 
é Aquisição de Asfalto CBUQ Usinado a Quente 
Faixa V, Emulsão Asfáltica RR 2C e Concreto Usi-
nado com Controle FCK 25 MPA.
O Critério de julgamento das propostas será o me-
nor preço por item.
A apresentação dos envelopes e a abertura do 
Pregão serão às 10h00min. do dia 20/06/2022 na 
Prefeitura Municipal de Juquitiba.
O edital completo encontra-se a disposição dos in-
teressados no Setor de Licitações, sito a Rua Jorge 
Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, ou solicitar 
via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 03 de junho de 2022.
Ayres Scorsatto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 040/2022. Processo 
23.713/2022. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTA-
DORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, 
PARA ATENDIMENTOS DE DIVERSAS SE-
CRETARIAS DA PREFEITURA DE MAIRI-
PORÃ. A sessão será aberta às 09:00 horas 
do dia 21 de junho de 2022, na sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 07/06/2022 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 041/2022. Processo 
3.228/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Ob-
jeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISI-
ÇÃO DE NOTEBOOK PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO. A sessão será aberta às 14:00 
horas do dia 21 de junho de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 07/06/2022 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL
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 DEDE-
TIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESCU-
PINIZAÇÃO) E DESRATIZAÇÃO DE ÓR-
GÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, que o edi-
tal passou por alteração, sendo suprimida 
parte do texto do ITEM 7.1.4.1.7. As demais 
Cláusulas Ficam ratificadas. ABERTURA: 
14/06/2022 às 09h00min. Edital retificado e 
informações: https://portaldatransparen-
cia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
licitacoes. Assinatura 03/06/2022. Eduardo 
Cursino, Secretário Municipal de Adminis-
tração.

DECISÃO FINAL DOS RECURSOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1874/2022
Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Eletrônico  nº 080/2022, cujo objeto é a AQUISI-
ÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLE-
TOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS, após a devida análise dos re-
cursos, contrarrazões e parecer da Pregoeira, ra-
tificar a decisão por ela emanada, negando provi-
mento aos recursos das empresas J. C. ARCHIL-
LA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES –ME e VAN-
GUARDA INFORMATICA LTDA – EPP, julgando 
vencedora do certame a empresa INFORMATICA 
DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Os 
recursos, contrarrazões e decisão encontram-se 
disponíveis no site do Município de Araraquara, no 
endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/trans-
parencia-gestao-e-financas/portal-da-transparen-
cia-administração. 

Araraquara, 03 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO: PROCESSO nº 

6141/2022 TERMO DE DOAÇÃO MULTI-
PLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
S/A, doadora, e Município de São Caetano 
do Sul por meio da SEOHAB, como dona-
tário, tendo como benefi ciária a Secreta-
ria Municipal de Educação, para reforma e 
melhorias, sem ônus à Municipalidade, da 
EMI Cláudio Mussu meci, no valor de R$ 
95.000,00 (noventa e cinco mil reais)”. São 
Caetano do Sul, 31 de maio de 2022. Eng. 
Iliomar Darronqui-Secretário Municipal de 
Obras e Habitação

Anuncie:  

11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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PORTARIA Nº 86 DE 03 DE JUNHO DE 2022.
“HOMOLOGA O RESULTADO FINAL 

DO PROCESSOS SELETIVO Nº 02/2022.”
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, Prefeito do Município de 
Igaratá/SP, com a supervisão da COMISSÃO FISCALIZADORA 
de acompanhamento deste Processo Seletivo especialmente no-
meada pela Portaria Nº 204 de 14/12/2021, usando das atribuições 
legais:
RESOLVE:
Art. 1º  FAZ SABER que TENDO em vista a conclusão do curso 
de formação inicial dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate às Endemias do Processo Seletivo de Provas 
– Edital 02/2022 e não havendo pendências quanto a recursos de-
pois de decorridos os prazos legais, referente às funções:
2.01.1 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 1;
2.01.2 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 2;
2.01.3 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 3;
2.01.4 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 4;
2.01.5 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 5;
2.01.6 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 6;
2.01.7 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 7;
2.01.8 - Agente Comunitário de Saúde - Macro área 8;
2.02 - Agente de Combate às Endemias.
Art. 2º RESOLVE HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo 
Seletivo para o provimento das funções acima mencionadas, 
em conformidade com os editais publicados, especialmente a 
Classificação Final das Provas Objetivas dos candidatos e classi-
ficação final do Curso de Formação Inicial, devidamente divulga-
da através da Internet nos endereços:  www.igarata.sp.gov.br, no 
Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) e Jornal de circu-
lação local, conforme disposto no Edital do Processo Seletivo de 
Provas - Edital Nº 02/2022.
Art. 3º Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que fica à 
disposição pela Internet nos endereços www.igarata.sp.gov.br; no 
Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM) e Jornal de cir-
culação local, além de outros periódicos que julgar necessário, 
bem como, afixado no pátio da Prefeitura Municipal de Igaratá.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Igaratá, 03 de junho de 2022.
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA

Prefeito do Município de Igaratá
Registrada nesta Secretaria a data supra.

JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária da Prefeitura

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BELA
Aviso de Licitação:

Está aberto no setor de licitações Processo Administra-
tivo nº 91/2022 – Pregão Presencial 40/2022 – referente “AQUI-
SIÇÃO DE AMBUL NCIA, TIPO SIMPLES REMOÇÃO, PARA O 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO”. Data de abertura 22/06/2022 
- às 09h00min – Local: Sala de Licitações da Prefeitura Munici-
pal de Pedra Bela, Sito à Rua Bernardino de Lima Paes, nº 45 
- Centro - Pedra Bela - SP. Informações: www.pedrabela.sp.gov.
br / (11)4037-1277 - R.119 / pedrabelalicitacoes@gmail.com Álvaro 
Jesiel de Lima Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 10/2022 – Processo de 
Compras 453/2022 – Objeto: Contratação de 
empresa especializada, sob a forma de so-
lução para montagem, a partir da expansão 
do laboratório multidisciplinar destinado ao 
curso de odontologia, abrangendo o forneci-
mento de equipamentos, infraestrutura para 
instalação e móveis no Campus Centro da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul. O pregoeiro ADJUDICOU o objeto da 
licitação à empresa vencedora e o Reitor da 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul – USCS HOMOLOGOU o processo lici-
tatório à empresa Martins Design Ltda no 
valor global de  R$ 490.0000,00.
São Caetano do Sul, 03 de junho de 2022.

Lúcio Flávio Dantas - Pregoeiro
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL

SUSPENSÃO
PROCESSO N° 72352/2022

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022

OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para a reforma das instalações 
elétricas e hidráulicas na EMEF Profº Fran-
cisco José de Lima Júnior, situado na Rua 
Roma, nº 426 - Bairro Vila Antunes - Cajati 
– SP. 

Em virtude de esclarecimento efetuada por 
OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI, con-
forme resposta da Unidade Requisitante, 
fica suspensa a abertura do procedimento 
licitatório objetivando a adequações da pla-
nilha, bem como ao atendimento do interes-
se público.

Cajati, 03 de junho de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITO-
RAL SUL – CONSAÚDE, através do Ser-
viço de Pessoal, CONVOCA os candidatos 
habilitados no Processo Seletivo Simplifi-
cado nº 001/2022 - CONSAÚDE, conforme 
abaixo relacionados, a comparecer em data 
e local mencionados, a fim de manifestar in-
teresse pela vaga oferecida.
Os candidatos deverão comparecer no ho-
rário estabelecido neste Edital, munidos de 
documento de Identidade e Carteira de Tra-
balho e Previdência Social.

RELAÇÃO DO CANDIDATO CONVOCADO
ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO

LOCAL: HOSPITAL REGIONAL DR. LEO-
POLDO BEVILACQUA-CONSAÚDE

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionários, 
nº 140 – Centro – Pariquera-Açu – SP.

DATA: 06 a 10 de Junho de 2022
HORÁRIO:  das 09:00 h às 15:00 h

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO – NOME

23 MIRELLA DE OLIVEIRA SANTOS
24 ARLETE PEREIRA DE SOUZA
25 MAYARA MARQUES DE OLIVEIRA
26 ROBERTA CAMARGO DA CRUZ
27 ANA CLAUDIA MARCELLO
28 RAQUEL DA SILVA PAULO
29 CAMILA BRAZ XAVIER
30 NOELI APARECIDA RODRIGUES
31 TATIANE ALVES CARNEIRO
32 YARA ANTONIO DA ROSA
33 MARIA EUGENIA DA SILVA REGIO
34 MARLI SOARES
35 HELENA PEREIRA
36 MARIA ELENA PEREIRA CORREA
37 ELIANE MARTINS ROSSINI
38 ANTONIO FRANCO DIAS
39 MARIA INES BARBOSA DA MOTA
40 NOELIA DOS SANTOS
41 MARIA SUELI VIANA DOS SANTOS
42 ELVIS DA COSTA

Pariquera-Açu, 03 de junho de 2022.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
Diretor Superintendente-CONSAÚDE

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS E TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 005/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 
– CONSAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidos pela legislação vigente, 
CONVOCA os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado – Edital n° 005/2022 
para prestarem as Provas Objetivas e Prova de Tempo de Experiência Profissional, a serem 
realizadas de acordo com as informações divulgadas neste Edital de Convocação. 
As Provas Objetivas e Experiência Profissional serão realizadas na cidade de Pariquera- 
Açu/SP, no dia 12 de junho de 2022, conforme estabelecido a seguir:

DATA DA PROVA FUNÇÃO
12/06/2022 - DOMINGO

Obs.: Os acessos serão permitidos a partir das 08h00, sendo 
que às 08h30 serão fechados e mais nenhum candidato poderá 

adentrar ao local de provas.
(HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

- Oficial 
Administrativo

A relação em ordem alfabética geral, contendo o nome do candidato, o local e a sala para a 
realização das Provas Objetivas e Tempo de Experiência Profissional, estará disponível no 
site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE (www.consaude.org.br), a partir de 06 de junho de 2022.
Demais informações acerca da realização das provas também deverão ser consultadas no 
site do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 
SUL – CONSAÚDE (www.consaude.org.br), a partir de 06 de junho de 2022.

Pariquera-Açu/SP, 03 de junho de 2022.

LEIRI CRISTINA K. DE MELLO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL 

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura da Estância de Ati-
baia, torna público para conhecimento dos interessados a 
abertura das seguintes licitações: PROCESSO ELETRÔ-
NICO Nº 25.932/2022 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
009/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços em sistemas de análises e 
inteligência e de coleta de imagens com fornecimento de 
materiais, serviços de instalação, treinamento, manuten-
ção e reposição de peças. ENTREGA DOS ENVELOPES 
“Proposta e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO PÚBLI-
CA: às 09 horas do dia 07 de Julho de 2.022, na sala de 
Licitações, sito a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Ati-
baia/SP. Para aquisição dos editais os interessados deve-
rão acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.br, ou, ainda, 
na sede da Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis 
da 10 h às 16 h, após recolhimento do valor corresponden-
te ao custo das cópias que serão fornecidas. DEMAIS IN-
FORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICI-
TAÇÕES, 03 de junho de 2.022. -Everaldo da Silva- De-
partamento de Licitações. AVISO DE RERRATIFICAÇÃO E 
NOVA DATA. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23.142/2022 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2022, OBJETO: Registro 
de Preços para eventual aquisição de material escolar de 
uso individual, destinado ao uso dos Alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino, com entregas parceladas, por um perío-
do de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 16h:00 do dia 20/06/2022 
NOVA DATA para RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INI-
CIAIS sendo agendado para o dia 21/06/2022 as 08h30m 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS. Para aquisição dos editais os inte-
ressados deverão acessar o site http://www.atibaia.sp.gov.
br, www.bbmnetlicitacoes.com.br, ou, ainda, na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 
16 h, após recolhimento do valor correspondente ao custo 
das cópias que serão fornecidas. PROCESSO ELETRÔ-
NICO Nº 25.393/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022, 
OBJETO: Contratação de empresa especializada com for-
necimento de material e mão de obra para construção do 
Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM III, Jardim 
das Cerejeiras, Atibaia/SP. A Secretaria de Administração, 
no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 14 horas do dia 07/07/2022 
NOVA DATA para ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta 
e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.390/2022 – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022, OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada com fornecimento de mate-
riais e mão de obra para construção da Guarita 1, (Projeto 
de Revitalização da Pedra Grande e Estrada de Acesso) 
DADETUR 278/2021. A Secretaria de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que 
foi REDESIGNADO para até as 09 horas do dia 14/06/2022 
NOVA DATA para ENTREGA DOS ENVELOPES “Proposta 
e Documentação” e INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA, na sala 
de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, 
Atibaia/SP. ATA com as alterações realizadas encontra-se 
disponível aos interessados no site http://www.atibaia.sp.
gov.br – Transparência Pública ou, ainda na sede da Pre-
feitura da Estância de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 
h, após recolhimento do valor correspondente ao custo das 
cópias que serão fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: 
Departamento de Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, 
Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 03 de 
junho de 2.022. -Everaldo da Silva- Departamento de Lici-
tações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento com instalação de placas para 
identificação de numeração de imóveis, conjunto de placas toponímicas e demais itens, 
através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de 
12(doze) meses, conforme as descrições constantes no Anexo I do processo licitatório. 
O edital está disponível gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.
indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira 
Cátia de Freitas S. Leite, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado 
à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 
09:00 horas do dia 21 de junho de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 
3834-9176/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 03 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 - EDITAL Nº 105/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Prestação de serviços de retífica em motores de motos, veículos leves/
utilitários e pesados da frota municipal, através do Sistema de Registro de Preços, com 
entregas parceladas pelo prazo de 12(doze) meses, conforme as descrições constantes 
no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através do 
“site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br. Os envelopes deverão ser 
entregues, diretamente à Pregoeira Cátia de Freitas S. Leite, na sala de reunião do 
Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio Roberto Barnabé, nº 2.800 
- Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do dia 20 de junho de 2022. 
Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9176/ (19) 3834-9085.

INDAIATUBA, 03 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022 - EDITAL Nº 106/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Objeto: Aquisição de cartucho balístico, munição, arma de airsoft, carabina, 
cilindro, óculos e outros equipamentos, para treinamento e manutenção dos 
Guardas Civis, de acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz 
parte do processo licitatório. O edital está disponível gratuitamente, através dos 
sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão 
se realizará de forma ELETRÔNICA, através da BBM – Bolsa Brasileira de 
Mercadoria, na data 20 de junho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações, 
no Departamento de Licitações, através do telefone nº (19) 3834-9208 / (19) 3834-
9085.

INDAIATUBA, 03 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 - EDITAL Nº 113/2022

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

AVISO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2022
A Secretaria de Educação torna pública a realização de processo seletivo, na modalidade 
CHAMAMENTO PÚBLICO referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE. Os interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedo-
res Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda 
no período de 07/06/2022 à 06/07/2022 das 8h (oito horas) às 16:00 h (dezesseis) horas 
na sede da Prefeitura Municipal, na Secretaria de Suprimentos e Qualidade. A sessão de 
abertura dos envelopes será no dia 07/07/2022 as 09:00 no mesmo local da entrega do 
envelope de habilitação. Informações: Secretaria de Suprimentos e Qualidade, à Rua Dr. 
José Alves, 129, Centro, ou pelos telefones: (19) 3814-1044/3814-1060. Disponibilidade 
do edital e seus anexos através do site www.mogimirim.sp.gov.br sem ônus – Secretaria 
de Educação

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 010/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recapea-
mento asfáltico com CBUQ, localizados nas ruas nos bairros Parque das Laranjeiras e 
Jardim do Lago, do município de Mogi Mirim/SP, através de recurso proveniente do recurso 
FINISA IV. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 de julho de 2022 
até 09h55, com abertura às 10 horas. 

O edital estará disponível aos interessados, através do site: www.mogimirim.sp.gov.br. De-
mais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, 
das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 3814.1044/3814.1049
/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@gmail.com. Mogi Mirim, 03 de junho 
de 2022.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 055/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de cons-
trução, destinados para atender diversas secretárias do município de Mogi Mirim/SP pelo 
período de 12 meses. DATA DE ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 056/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
veículos (hatch, pick up) para uso das Secretarias do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE 
ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 057/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fretamento 
para transporte de pacientes da Secretaria de Saúde do município de Mogi Mirim/SP. DATA 
DE ABERTURA: 21 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 058/2022
OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa para servi-
ços de manutenção mecânica em geral nos veículos pertencentes a todas as linhas (leve, 
média, pesada e extrapesada) da frota municipal de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 
23 de junho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 059/2022
OBJETO: Registro de preços para futuros e eventuais serviços de manutenção elétrica 
veicular em geral nos veículos pertencentes a todas as linhas (leve, média, pesada e ex-
trapesada) da frota municipal de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 23 de junho de 
2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 03 de junho de 2022.

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
Paula Oliveira Lemos, Prefeita Municipal de Barretos – Estado de São Paulo, HOMOLOGA 
A TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2022, EDITAL N.º 71/2022 – Objeto Contratação de 
empresa para prestação de serviços de recuperação e melhorias na passagem de acesso 
da Avenida Fraternidade Paulista, interligação dos bairros Cristiano de Carvalho e Zequinha 
Amendola. Empresa vencedora: COPEL CONSTRUÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
pelo menor valor global apresentado de R$ 2.959.950,12. Barretos, 03 de junho de 2022.

AVISO REABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
reaberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL RE-
GISTRO DE PREÇOS Sob nº 06/2022, cujo objeto 
é Aquisição de Asfalto CBUQ Usinado a Quente 
Faixa V, Emulsão Asfáltica RR 2C e Concreto Usi-
nado com Controle FCK 25 MPA.
O Critério de julgamento das propostas será o me-
nor preço por item.
A apresentação dos envelopes e a abertura do 
Pregão serão às 10h00min. do dia 20/06/2022 na 
Prefeitura Municipal de Juquitiba.
O edital completo encontra-se a disposição dos in-
teressados no Setor de Licitações, sito a Rua Jorge 
Victor Vieira, nº 63, Centro, Juquitiba, ou solicitar 
via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 03 de junho de 2022.
Ayres Scorsatto
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 040/2022. Processo 
23.713/2022. Tipo: Menor Preço por Lote. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTA-
DORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, 
PARA ATENDIMENTOS DE DIVERSAS SE-
CRETARIAS DA PREFEITURA DE MAIRI-
PORÃ. A sessão será aberta às 09:00 horas 
do dia 21 de junho de 2022, na sala de lici-
tações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/
SP, situada no térreo do Paço Municipal, na 
Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 07/06/2022 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 041/2022. Processo 
3.228/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Ob-
jeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISI-
ÇÃO DE NOTEBOOK PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO. A sessão será aberta às 14:00 
horas do dia 21 de junho de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairipo-
rã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, 
na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-084, Mairiporã/SP. O edital na integra 
poderá ser obtido a partir do dia 07/06/2022 
junto à Coordenadoria de Compras, Licita-
ções e Contratos, ou pelo site www.mairipo-
ra.sp.gov.br. Maiores informações através do 
telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail lici-
tacao@mairipora.sp.gov.br. Rafael Barbieri 
Pimentel da Silva – Autoridade Competente.

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORÃ

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO 

DO EDITAL
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 DEDE-
TIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESCU-
PINIZAÇÃO) E DESRATIZAÇÃO DE ÓR-
GÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, que o edi-
tal passou por alteração, sendo suprimida 
parte do texto do ITEM 7.1.4.1.7. As demais 
Cláusulas Ficam ratificadas. ABERTURA: 
14/06/2022 às 09h00min. Edital retificado e 
informações: https://portaldatransparen-
cia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/
licitacoes. Assinatura 03/06/2022. Eduardo 
Cursino, Secretário Municipal de Adminis-
tração.

DECISÃO FINAL DOS RECURSOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1874/2022
Vimos, através deste, em relação ao Edital Pregão 
Eletrônico  nº 080/2022, cujo objeto é a AQUISI-
ÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLE-
TOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS, após a devida análise dos re-
cursos, contrarrazões e parecer da Pregoeira, ra-
tificar a decisão por ela emanada, negando provi-
mento aos recursos das empresas J. C. ARCHIL-
LA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES –ME e VAN-
GUARDA INFORMATICA LTDA – EPP, julgando 
vencedora do certame a empresa INFORMATICA 
DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Os 
recursos, contrarrazões e decisão encontram-se 
disponíveis no site do Município de Araraquara, no 
endereço: http://www.araraquara.sp.gov.br/trans-
parencia-gestao-e-financas/portal-da-transparen-
cia-administração. 

Araraquara, 03 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO: PROCESSO nº 

6141/2022 TERMO DE DOAÇÃO MULTI-
PLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
S/A, doadora, e Município de São Caetano 
do Sul por meio da SEOHAB, como dona-
tário, tendo como benefi ciária a Secreta-
ria Municipal de Educação, para reforma e 
melhorias, sem ônus à Municipalidade, da 
EMI Cláudio Mussu meci, no valor de R$ 
95.000,00 (noventa e cinco mil reais)”. São 
Caetano do Sul, 31 de maio de 2022. Eng. 
Iliomar Darronqui-Secretário Municipal de 
Obras e Habitação

Anuncie:  

11. 3729-6600  

comercial@gazetasp.com.br
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 A Audi Q3 
Sportback 
Performance Black

Motor: 1.984 cm³, quatro 
cilindros em linha 2.0, 
16V, turbo, injeção direta 
e indireta, duplo comando 
de válvulas com variação 
na admissão e no escape. 
Movido a gasolina

Potência: 231 cavalos de 
5 mil a 6.600 rpm 

Câmbio: automático 
sequencial, 8 marchas 

Dimensões: 4,50 m de 
comprimento, 1,84 m de 
largura, 1,56 m de altura e 
2,68 m de entre-eixos

Tanque: 62 litros

Preço inicial: R$ 339.990

FICHA TÉCNICA  A No SUV-cupê da Audi, vá-
rios atributos se harmonizam 
para gerar um veículo insti-
gante: design inspirado, motor 
forte, direção progressiva, sus-
pensão esportiva e tração sob 
demanda nas quatro rodas. O 
câmbio se entende bem com o 
motor de exuberantes potên-
cia e torque – as trocas sequen-
ciais podem ser feitas pelas 
borboletas atrás do volante ou 
na alavanca seletora de mar-
chas. O conjunto confere ao 
modelo uma combinação de 
boa dirigibilidade, estabilida-
de em curvas e desempenho 
cativante. É realmente difícil 
não ceder à tentação de pres-
sionar o pedal da direita de for-
ma pouco ortodoxa.

 Os diferentes modos 
dinâmicos do Audi Drive Se-
lect permitem adequar a ex-
periência ao volante por meio 
de uma série de ajustes no 
motor, transmissão e direção. 
São seis modos: “Auto”, “Com-

fort”, “Dynamic”, “Efficiency”, 
“Individual” e “Off-Road”. No 
último, o controle de estabili-
dade eletrônico altera o siste-
ma de controle de tração para 
o modo off-road, ativando o 
sistema de assistência em de-
clives, que mantém constan-
te a velocidade especificada 
pelo motorista (até 30 km/h) 
em descidas, aplicando o freio 
automaticamente. A suspen-
são tem um ajuste preciso 
e transmite tanto conforto 
nos trechos urbanos quan-
to agilidade nas estradas si-
nuosas – a Audi afirma que 
houve um ajuste das molas e 
amortecedores para o merca-
do brasileiro, com o aumento 
de 1,85 centímetros na altura 
da suspensão dianteira e 1,35 
centímetros na traseira. Apa-
rentemente, o resultado foi 
positivo – apesar da carroce-
ria e da suspensão elevadas, 
o Q3 Sportback pouco aderna 
nas curvas rápidas.

IMPRESSÕES AO DIRIGIR

Receita de diversão

O 
novo Audi Q3 com 
motorização 2.0 
TFSI já está dispo-
nível no Brasil. Im-
portado da Hun-

gria, o utilitário esportivo 
médio está disponível a pron-
ta entrega nas concessioná-
rias da marca. A partir do se-
gundo semestre, a montagem 
do novo Q3 para o mercado 
brasileiro passará a ser feita 
na fábrica paranaense – com 
conjuntos de peças vindos 
da fábrica húngara de Györ. 
O novo Q3 reabrirá a linha de 
montagem nacional da Audi 
na fábrica compartilhada com 
a Volkswagen. São duas op-
ções de carroceria: a SUV e a 
inédita Sportback – esta úl-
tima com um rebaixamen-
to na parte posterior do teto 
que remete aos cupês. Na 
Sportback, estão disponíveis 
as versões de acabamento e 
equipamentos Performan-
ce, oferecida por R$ 315.990, e 
Performance Black, com pre-
ço de R$ 339.990. Já com a 
carroceria SUV, o preço come-
ça em R$ 273.990 na configu-
ração básica Prestige, passa a 
R$ 290.990 na Performance 
e atinge R$ 315.990 na Perfor-
mance Black.

A carroceria Sportback os-
tenta uma musculatura pro-
nunciada, ressaltada por vin-

DIVULGAÇÃO

O motor é o EA888 2.0 TSFI a gasolina de quatro cilindros com 
injeção direta, duplo comando de válvulas

No padrão S Line, o volante é revestido em couro perfurado e os 
bancos esportivos têm forração em Alcântara

NO BRASIL. A Audi traz da Hungria 
o renovado utilitário esportivo Q3 

O Q3 Sportback tem 4,50 metros de comprimento, 1,84 metro de largura (2,02 metros com 
retrovisores), 1,56 metro de altura e 2,68 metros de entre-eixos

cos profundos. Os conjuntos 
ópticos têm visual peculiar – 
os faróis full-led, com design 
plano e retilíneo, integram as 
luzes diurnas de circulação, 
e as vistosas lanternas tridi-
mensionais contam com se-
tas dinâmicas. Na dianteira, a 
grade Singleframe octogonal, 
com desenho em forma de 
colmeia e moldura cromada 
– preta na versão Performan-
ce Black –, segue a linguagem 
estética da família Q , que reú-
ne os utilitários esportivos 
da Audi. As amplas entradas 
de ar trapezoidais, conecta-
das por uma lâmina horizon-
tal no para-choque, reforçam 
o aspecto de esportividade. 
Na traseira do SUV-cupê, o 
para-choque oculta as saídas 
de escape. O porta-malas tem 
530 litros – o maior volume 
da categoria – e pode ser am-
pliado para 1.400 litros com 
os bancos rebatidos.

O aspecto dinâmico exter-
no é bem correspondido na 
cabine, revestida por materiais 
nobres e com linhas horizon-
tais que aumentam a sensação 
de espaço. No padrão S Line, o 

volante é revestido em couro 
perfurado e os bancos espor-
tivos têm forração em Alcân-
tara. A parte superior do con-
sole central acomoda as saídas 
de ar-condicionado e a inferior 
integra os comandos de entre-
tenimento, climatização e co-
nectividade. O painel central 
é inclinado em dez graus em 
direção ao motorista para oti-
mizar a ergonomia. Ar-condi-
cionado digital com duas zo-
nas, volante multifuncional, 
diferentes modos de condu-
ção e abertura e fechamento 
elétrico do porta-malas com 
função hands-free reforçam o 
conforto em todas as versões.

O novo Q3 Sportback Per-
formance traz de série as-
sistente de partida em ram-
pa, câmera de ré e sensores 
dianteiros e traseiros, faróis 
e lanternas full-led, rodas de 
18 polegadas, bancos em cou-
ro, keyless, Audi Drive Select, 
sistema MMI Touch com tela 
de 8,8 polegadas, painel di-
gital Virtual Cockpit, ar-con-
dicionado de duas zonas, re-
trovisor interno fotocrômico, 
detalhes externos cromados 

e porta-malas com abertu-
ra e fechamento elétrico. Na 
versão Performance Black, as 
rodas são de 19 polegadas, 
há ajuste elétrico dos ban-
cos dianteiros, pacote de es-
tilo S Line, bancos esportivos 
com revestimento em Alcân-
tara, teto em tecido preto, vo-
lante com base aplanada, kit 
exterior black e o sistema de 
Audi Sound System com dez 
alto-falantes 180W. O teto so-
lar panorâmico “Open-Sky” 
é opcional na Performance 
– sai por R$ 13.500 – e de 
série na Performance Black. 
Já itens como o Controle de 
Cruzeiro Adaptativo (ACC) 
com função stop&go, o sis-
tema de som Sonos 3D, com 
680W de potência, e o Aviso 
de Saída de Faixas são ofere-
cidos no Pacote Advanced, 
opcional disponível apenas 
para a versão Performance 
Black, por R$ 15 mil.

Todas as versões do Q3 no 
Brasil são movidas pelo mo-
tor EA888 2.0 TSFI a gasolina 
de quatro cilindros com in-
jeção direta, duplo comando 
de válvulas com variação na 
admissão e no escape e tur-
bocompressor. Desenvolve 
231 cavalos de potência e 34,6 
kgfm de torque. Com trans-
missão Tiptronic de 8 veloci-
dades,  o conjunto confere ace-
leração de zero a 100 km/h em 
7 segundos e velocidade máxi-
ma de 240 km/h. (Luiz Humberto 
Monteiro Pereira, da AutoMotrix)

Para marcar 
território
Para marcar 
território
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PANORAMA

 A O Peugeot 208 surgiu na 
Europa em 2012 e chegou ao 
Brasil no ano seguinte. Veí-
culo mais vendido da marca 
no Brasil desde o seu lança-
mento, o 208 mira agora o 
mercado dos hatches com 
motor 1.0. Para isso, lançou 
duas novas versões do 208, 
a Like e a Style, com preços 
partindo de R$ 72.990.

Para equipar as duas no-
vas configurações, a Peu-
geot “convocou” o 1.0 Fire-
fly, que traz a arquitetura de 
duas válvulas por cilindro 
com geometria do conjun-
to aprimorada, com o ob-
jetivo de melhorar o rendi-
mento em giros reduzidos 
para garantir maior econo-
mia de combustível, melhor 
performance, menores ní-
veis de emissões e maior si-
lêncio a bordo. A potência 
chega a 75 cavalos e o tor-
que, a 10,7 kgfm a 3.250 ro-
tações por minuto, ambos 
com etanol. Construído em 
bloco de alumínio, o 1.0 Fire-
fly foi desenvolvido para ter 
durabilidade mínima de 240 
mil quilômetros. Nas duas 
versões do 208, o propulsor 
é acoplado ao câmbio ma-
nual de cinco marchas. As 
demais variantes do 208 no 

Leões mais mansos
NOVIDADE. A Peugeot lança versões Like e Style do hatch 208, 
com motor aspirado 1.0 Firefl y “emprestado” da Fiat

Brasil contam com motor 
1.6 com transmissão auto-
mática de seis marchas. 

O 208 Like vem de fábri-
ca com a central multimídia 
Connect com tela “touchs-
creen” de 10,3 polegadas e 
espelhamento para Android 
Auto e Apple CarPlay, luzes 
diurnas (DRL) em leds no 
formato de “Dente de Sabre” 
– como nas versões mais po-
tentes –, vidros e retroviso-
res elétricos, entradas USB, 
airbags duplos e controle 
de estabilidade e tração. Já 
o Style acrescenta sofistica-
ção por meio de elementos 
como a grade em Dark Chro-
me, faróis com detalhes cro-
mados e tecnologia full-led.

As capas dos retroviso-
res são em preto brilhan-
te, enquanto as rodas de 16 
polegadas têm acabamen-
to escurecido (Dark Style). 
Na traseira, o aerofólio em 
preto brilhante fecha com 
o acabamento Black Dia-
mond, com a saída de esca-
pamento com ponteira cro-
mada conferindo um toque 
de esportividade. O 208 Sty-
le agrega ainda o teto pa-
norâmico, bancos com re-
vestimento Style, Wireless 
Charger para carregamen-

to de smartphone por in-
dução e sistema Visiopark 
180 graus, com câmera de ré 
com projeção e sensores de 
estacionamento traseiros. A 
denominação “Style” é iden-
tificada em badges posicio-
nados no exterior e interior 
da configuração.

O Peugeot 208 tem uma 
silhueta arrojada, que evo-
ca equilíbrio entre robus-
tez e suavidade. De acordo 
com a fabricante, esse cui-
dado não esteve somente 
relacionado ao visual, mas 
também à tecnologia. Nes-
se aspecto, o grande dife-
rencial está no i-Cockpit. O 
conceito, patenteado pela 
marca para expandir as sen-
sações e o prazer de dirigir, 
contém na sua receita um 
posto de condução elevado 
e painel pensado para servir 
da melhor maneira possível 
a quem está à direção, se 
completando com o volan-

te Sport Drive de dimensões 
reduzidas e base achatada.

A central multimídia dos 
novos 208 tem o aplicativo 
Cart instalado, facilitando a 
jornada de mobilidade do 
motorista. O aplicativo ofe-
rece uma solução de paga-
mento integrada para pro-
dutos e serviços de várias 
marcas. Os clientes Peugeot 
ganham ainda 12 meses de 
mensalidade Conectcar, gra-
ças à parceria com o Cart. O 
Peugeot Total Care é outro 
destaque no 208. As duas 
novas versões do 208 inte-
gram automaticamente o 
programa que oferece aos 
consumidores serviço de 
concierge, revisões agenda-
das, carro reserva enquanto 
o serviço estiver sendo fei-
to e reboque gratuito vinte 
e quatro horas por dia du-
rante oito anos em casos de 
pane ou colisão.(Daniel Dias, 
da AutoMotrix)

Volante Sport Drive tem dimensões reduzidas e base achatada

DIVULGAÇÃO

A variante Style acrescenta sofisticação ao modelo

O motor 1.0 Firefl y traz a arquitetura de duas válvulas por cilindro 
com geometria do conjunto aprimorada

A 
CB 1000R Neo 
Sports Café, na ver-
são Black Edition, 
é uma das motos 
mais bonitas da li-

nha de alta cilindrada da 
Honda. A ergonomia também 
agrada. Um piloto de estatura 
mediana veste bem a moto. O 
guidão é largo e alto, que até 
lembra o usado nas trails, e 
oferece bastante conforto e 
boa manobrabilidade. O pilo-
to não fica com o tronco para 
a frente, como em uma es-
portiva. Mas não há proteção 
aerodinâmica. O banco é con-
fortável e as pedaleiras são 
mais centralizadas, o que exi-
ge uma pilotagem com a pon-
ta dos pés posicionada sobre 
o apoio. A CB 1000R foi con-
cebida para passeios curtos e 
até para track-days.

Em função de ajustes inter-
nos e no sistema de alimenta-
ção, o propulsor ganhou um 
cavalo de potência. Agora são 
142,8 cavalos a 10.500 rpm. Já 
o torque – de 10,2 kgfm – vem 
desde as baixas rotações.

Em trechos sinuosos, com 
as trocas de marchas cons-
tantes, a moto transmite ver-
satilidade e muita segurança. 
Em uma pilotagem mais es-
portiva com a Black Edition, 
o “quickshifter” bidirecional 
oferece trocas de marchas 
sem a necessidade do acio-
namento da embreagem. A CB 
1000R Neo Sports Café pode 
ser uma comportada “senho-
ra” ou um “demônio” sobre 
duas rodas. Se piscar, o piloto 
arrisca ultrapassar a veloci-
dade permitida. O condutor 
é quem escolhe a personali-
dade da moto em função dos 
modos de pilotagem. A conec-
tividade, aliada ao sistema de 
telefonia SmartTrip, é muito 
intuitivo.

Moto de característica es-
portiva, porém, desnuda 
de carenagens, a Honda CB 
1000R Black Edition ofere-
ce uma ciclística muito bem 
acertada. A moto está sem-
pre no trilho. Freios superdi-
mensionados e conjunto de 
suspensões copiam bem as 
imperfeições do piso. Com en-
tre-eixos curto, a big naked é 
boa também para contornar 
curvas.(Aldo Tizzani, do “Minuto 
Motor” especial para a AutoMotrix)

DIVULGAÇÃO

O preço sugerido para a CB 1000R Black Edition é de R$ 79.970. 
Modelo tem  três os modos de pilotagem: “Rain”, “Standard” e “Sport” 

A CB 1000R Black Edition se diferencia da versão standard da naked por ter o 
sistema “quickshifter”, com mudanças de marchas mais rápidas

Naked de “black tie” DUAS RODAS. 
A Honda 

CB 1000R 
Black Edition 

mostra seus 
atributos 

em teste de 
estrada
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