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Vinicius Poit: ‘Comigo
não vai ter mais aumento
de imposto em São Paulo’

PAULO
ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S.

ENTREVISTA

O deputado federal e pré-candidato ao Governo de São Paulo pelo
Novo, Vinicius Poit, afirmou na
manhã de ontem em entrevista ao
Metrópole em Foco, da Rádio Trianon, que não vai permitir mais nenhum aumento de imposto em
São Paulo caso seja eleito ao Pa-

Capital possui 370 mil Dependentes
químicos são
imóveis sem ligação internados
com rede de esgoto
CRACOLÂNDIA

A Cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem sem saneamento básico

A Prefeitura de São Paulo internou
de maneira compulsória mais de
20 usuários de drogas na região da
cracolândia desde o mês de abril.
As intervenções ocorreram logo
após a concentração de dependentes ter se mudado para a Praça
ESTADO/A5
Princesa Isabel.

lácio dos Bandeirantes: “Comigo
não vai ter mais aumento de imposto nenhum no estado de São
Paulo. Inclusive, a minha primeira atitude vai ser revogar o decreto que deu um cheque em branco
para o Doria aumentar o ICMS no
ESTADO/A3
meio da pandemia”.

SEM TEMA CONTROVERSO

PT lança prévia
de programa de
governo de Lula
Com 90 parágrafos, o documento
destaca o PT em ações de combate à corrupção, reforça o papel do
estado na economia, enaltece o
Bolsa Família e propõe a revogação do teto de gastos e da reforma
trabalhista implementada por TeBRASIL/A5
mer, entre outros.

na maior cidade do Brasil; maioria está concentrada na zona sul
A capital paulista tem atualmente
cerca de 370 mil imóveis sem conexão com a rede de esgoto, locais
onde vivem aproximadamente 1,5
milhão de pessoas. O levantamen-

to foi realizado pelo jornal “SP2”
com dados da Sabesp obtidos por
Lei de Acesso à Informação. De
acordo com dados da Sabesp, cerca de 33% dos imóveis sem sa-

neamento básico se localizam na
zona sul da cidade. Ainda entre as
regiões onde o problema é mais
grave estão as zonas norte, leste,
o centro e a zona oeste. ESTADO/A3

Nunes: ‘Hoje não tem Mãe acusa de racismo
mais feira do crack na escola que fantasiou
ESTADO/A3
cidade’
filho de macaco ESTADO/A3

Enem tem mais
de 3,39 milhões
de inscrições
A edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve 3.396.597
inscrições. O número representa
um aumento de 11,6% em relação
a 2021s. O número total corresponde aos inscritos das duas versões
da prova: impressa e digital. Do
total de participantes confirmados, 2.028.353 (59,72%) são isentos da taxa de inscrição e 1.368.244
(40,28%), pagantes. Os dados são
considerados preliminares até a
apuração definitiva, tendo em vista que há casos de processamento
dos pagamentos pelas instituições
bancárias, processos judiciais, comissão de demandas e outras situações excepcionais. SERVIÇOS/A2

Inmet prevê
chuvas para
Pernambuco
BRASIL/A5

COVID-19

Idosos e profissionais
da saúde receberão
BRASIL/A5
vacina anual

DIVULGAÇÃO/PMTS

Taboão da Serra Maiores de 50
anos já podem a quarta
dose contra a Covid

A prefeitura iniciou ontem a aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em moradores com 50 anos ou mais. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h
às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Para receber a dose adicional é
necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e carteiras de
ESTADO/A3
vacinação que comprovem a aplicação das doses anteriores.
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Chuva

Sol com muitas
nuvens durante o
dia. Períodos de
nublado.

15º

21°

Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva
a qualquer hora.

15º

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

HOJE:

SEXTA:

20°

A2

AMANHÃ:

3e4 5e6

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

EDUCAÇÃO. De acordo com Ministério da Educação (MEC), o número representa um

aumento de 11,6% em relação à edição de 2021, que teve 3.040.908 confirmações

Enem recebe mais de
3,3 milhões de inscrições
DENNY CESARE/FOLHAPRESS

Empregos formais. Em abril, o Brasil criou 196.966
novos empregos formais. O saldo é resultante de um total de 1.854.557 admissões e de 1.657.591 desligamentos.
Com isso, os trabalhadores celetistas no país estavam,
naquele mês, em 41.448.948 vínculos, o que, segundo
dados do balanço do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Novo Caged) divulgados ontem, representa uma alta de 0,48% na comparação com o mês anterior. De acordo com o Novo Caged, no acumulado de
2022 o saldo está em 770.593 empregos, número que decorre de um total de 7.715.322 admissões e de 6.944.729
desligamentos. Este saldo é 3,6% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o
secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Bruno
Dalcolmo, esse saldo negativo “é testemunho de maior
base; de um maior estoque de empregos, portanto é natural que o percentual de crescimento diminua ao longo
do tempo”, disse ao comentar que, no cenário de 2022,
“não há expectativa de que se gere o mesmo número de
empregos do ano passado, quando foram gerados mais
de 2 milhões de empregos. (AB)
Mercado financeiro. O mercado financeiro prevê inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) em torno de 9%, neste ano. A estimativa
está no Boletim Focus, divulgado hoje (6) pelo Banco
Central (BC). A mediana (desconsidera os extremos das
projeções) da previsão dos últimos 30 dias prevê inflação em 8,89%. Se for considerado um período mais recente, de cinco dias, a mediana fica em 9%. Para 2023, a
projeção é de que a inflação fique em 4,39% (mediana de
30 dias). Na projeção que considera cinco dias, o índice
é 4,5%. As projeções para este ano estão acima da meta
de inflação, que é de 3,50%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, o limite inferior é
2% e o superior, 5%. Para 2023, o centro da meta é 3,25%,
com intervalo de 1,75% a 4,75%. O Boletim Focus reúne a
projeção de cerca de 100 instituições do mercado para
os principais indicadores econômicos do País. Esta é a
primeira divulgação do boletim, após cinco semanas de
suspensão, em razão da greve dos servidores do BC, que
seguem em paralisação. A edição de hoje do boletim
tem informações parciais das projeções do mercado financeiro feitas até a última sexta-feira (3). (AB)

“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
leitores. O Leitor em primeiro lugar”.
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edição do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem)
deste ano teve
3.396.597 inscrições confirmadas. De acordo com Ministério da Educação (MEC),
o número representa um aumento de 11,6% em relação
à edição de 2021, que teve
3.040.908 confirmações. O
total corresponde às duas
versões do exame, a impressa e a digital.
Do total de participantes confirmados, 2.028.353
(59,72%) são isentos da taxa
de inscrição e 1.368.244
(40,28%) são pagantes. Os
dados são considerados preliminares até a apuração definitiva, tendo em vista que
há casos de processamento
dos pagamentos pelas instituições bancárias, processos
judiciais, comissão de demandas, além de outras situações excepcionais.
Dos inscritos, 3.331.531
farão a versão em papel e
65.066, em computador. O
Instituto Nacional de Estu-

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

D Dos inscritos, 3.331.531 farão a versão em papel e 65.066,
em computador; exames serão aplicados em novembro
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
aplicará as provas das duas
versões nos dias 13 e 20 de
novembro.
Quem solicitou atendimento especializado poderá conferir o resultado do
pedido a partir da próxima
terça-feira (7). No mesmo
dia, começa o período de recursos para os participantes
que tiveram as solicitações
indeferidas. Candidatos que

desejam ter tratamento por
nome social poderão solicitá-lo entre 23 e 28 de junho.
A situação da inscrição
pode ser verificada na Página
do Participante (enem.inep.
gov.br/participante)
EXAME.
O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação
básica. Ao longo de mais de
duas décadas de existência,

tornou-se uma das principais portas de entrada para
a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) e de
iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações
do Ministério da Educação.
Instituições de ensino
públicas e privadas utilizam
o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são
usados como critério único
ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para
acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições
portuguesas que têm convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os
acordos garantem acesso
facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação
superior em Portugal. (AB)

Direitos humanos para
proteger nosso cidadão
* Marcelo Silva
Souza é advogado e
professor de Direito
na Fundação Santo
André (FSA)

A Constituição
Federal define que
os municípios,
assim como
os Estados e a
União, têm a
responsabilidade
de garantir que
os direitos e as
práticas internas
correspondam
àquilo que foi
preconizado
no Direito,
relativamente
à proteção e
promoção dos
direitos humanos

A

Constituição Federal define
que os municípios, assim
como os Estados e a União,
têm a responsabilidade de
garantir que os direitos e as
práticas internas correspondam àquilo que
foi preconizado no Direito, relativamente
à proteção e promoção dos direitos humanos. A Constituição vigente baseia-se,
fundamentalmente, na proteção da pessoa
humana, através da proteção à integridade
física e da garantia de serviços também
para a manutenção de uma boa saude psicológica. Estes são fundamentos basilares
da nossa Carta Magna, sendo todos os entes federados responsáveis por assegurar
as condições necessárias para a garantia
dos direitos fundamentais.
No entanto, vivemos nos últimos dias
três situações que se chocam de forma
frontal aos pilares dos direitos humanos.
No domingo (29), na Capital paulista, uma
policial militar agrediu dois homens, golpeando os órgãos genitais deles durante
processo de ‘revista’.
Na sexta-feira (27), também na Capital,
uma ação contra moradores da região
conhecida como ‘Cracolândia’ envolveu
homens da Polícia Militar e da Guarda
Civil Metropolitana, com as forças policiais
utilizando até mesmo veículos blindados e
atiradores de elite.
Antes desses dois casos, homens da Polícia Rodoviária Federal se envolveram em
um caso de homicídio no Sergipe, depois
da abordagem a um motociclista que “não
usava capacete” e que acabou morto dentro da viatura da PRF, asfixiado por gás.
Três cenas que, muito mais que ‘lamentáveis’, mostram que estamos longe e o
quanto precisamos distinguir e aperfeiçoar
nossa rede de proteção aos direitos humanos elementares. Como nossos municípios

podem contribuir para a proteção?
Os municípios têm respaldo constitucional para a criação das Guardas Municipais no artigo 144, o qual trata da Segurança Pública, no §8º o qual preconiza: “Os
Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus
bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei.”
A educação para a cidadania, visando
formar cada indivíduo que contribuirá
para a consolidação do Brasil como um
Estado protetor dos direitos fundamentais,
é algo que deve ser ensinado em todos os
níveis, em especial nas escolas, e ao meu
ver, nos primeiros anos de vida.
A educação não é apenas processo
que ensina a ler e escrever. Como um um
direito de todos e dever do Estado, deve ser
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Diante deste fundamento vejo que,
muito embora sejam situações terríveis
e que devem ser punidas, respeitando o
contraditório e ampla defesa, entendo que
infelizmente nossos municípios têm contribuído muito pouco com essa formação
para a cidadania – havendo ainda muito
trabalho a ser realizado nesse sentido.
Os municípios devem, na formação inicial dos alunos, introduzir aulas, palestras,
atividades de contraturno, oficinas que
levem os alunos a entenderem a importância de fazer parte de uma força de segurança e que tais forças de segurança têm a
função constitucional de, além de proteger
a incolumidade pública, atuarem sempre
respeitando a dignidade da pessoa humana e contribuindo com a educação para a
cidadania de forma constante.
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PESQUISA NA CAPITAL. Cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem sem saneamento básico na maior cidade do Brasil

TRÁFICO DE DROGAS

SP tem 370 mil imóveis sem
ligação com a rede de esgoto

Nunes diz
que não tem
mais ‘feira do
crack’ em SP

A A capital paulista tem atualmente cerca de 370 mil imóveis sem conexão com a rede
de esgoto, locais onde vivem
aproximadamente 1,5 milhão
de pessoas. O levantamento foi
realizado pelo jornal “SP2” com
dados da Sabesp obtidos por
Lei de Acesso à Informação.
De acordo com dados da Sabesp, cerca de 33% dos imóveis
sem saneamento básico se localizam na zona sul da cidade.
Ainda entre as regiões onde o
problema é mais grave estão
as zonas norte, leste, o centro e
a zona oeste.
Número de imóveis sem
tratamento de esgoto:
Sul - 127.785
Norte - 90.397
Leste - 70.158
Centro - 47.331
Oeste - 33.312
Total: 368.983
Abrigando mais de 500 famílias morando perto da Represa Billings, a comunidade
do Jardim Ellus, no extremo
da zona sul é um destes locais
onde o saneamento básico não

existe. A rua principal foi asfaltada recentemente, mas todo
o esgoto das casas é lançado
em fossas sépticas. Este tipo de
destinação aos dejetos só é indicado para áreas onde há dificuldade para instalação da rede
de coleta de esgoto conectada
a uma estação de tratamento,
mas este não é o caso desta comunidade.
“Quando enche a gente é
obrigado a pagar para o caminhão vir desgotar a fossa. E o
total disso sai R$1500”, diz o
morador e líder comunitário
Damião Gomes Teixeira ao SP2.
Situação ainda pior é a de
quem mora afastado da rua
principal. Nestas casas, o esgoto é despejado direto em um
córrego que passa pela região.
Não há sequer uma destinação
minimamente adequada.
“Cai esgoto direto aqui, é
um mau cheiro. A gente mora
aqui, não tem outro lugar pra
morar e o mau cheiro fica aí, a
gente tem que conviver com
isso”, diz Erinaldo Silva dos
Santos. (GSP)

FANTASIA DE MACACO

Maiores de 50 anos já recebem
a 4ª dose em Taboão da Serra

Mãe acusa
de racismo
escola na
zona leste
A Uma confeiteira acusou a

escola CEI Monte Carmelo 2,
da rede municipal em Itaquera, na zona leste de São Paulo,
de racismo contra seu filho de
três anos.
O colégio nega a acusação, e
a Secretaria Municipal de Educação diz que apura o caso.
De acordo com a mãe, no
último dia 27 de maio, a escola
pediu que os responsáveis fantasiassem os pequenos com
adereços de circo para uma festa. Silva vestiu o filho com calça, gravatinha e nariz de palhaço e também fez uma pintura
no rosto do menino.
Porém, dias depois, viu em
um post das redes sociais que
na festinha da escola o filho
aparecia vestindo uma máscara de macaco. Ela afirma que
o filho é uma criança muito
animada, que ama brincadeira, mas no vídeo ele está desconfortável.
O nome da mãe será omitido para preservar a identidade
do menino.
A confeiteira afirma que a
cena lhe causou muita indignação por se tratar de uma
criança negra e diz não conseguir entender qual é o fundamento pedagógico da atividade que expõe o filho a esta
situação. Para ela, essa cena
pode dar uma margem para
que colegas passem a chamar
o aluno de macaco.
Depois do ocorrido, segundo a mãe, o menino falou que
“tinha virado um macaco”.
A mãe tirou o filho da escola e diz que registrou um boletim de ocorrência.
A Secretária Municipal de
Educação disse que o caso
será apurado e a DRE (Diretoria Regional de Educação)
notificará a Organização da
Sociedade Civil responsável
pela unidade para esclarecimentos, sob risco de penalização, conforme legislação.
(FP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

A capital paulista tem atualmente cerca de 370 mil imóveis sem conexão com a rede de esgoto

Vacinação na cidade da Grande SP acontece de segunda a sextafeira, das 8h às 16h; intervalo é de quatro meses após a 3ª dose

A A Prefeitura de Taboão da
Serra iniciou a aplicação da
4ª dose contra Covid-19 em
moradores com 50 anos ou
mais. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Para receber a dose adicional é necessário apresentar
documento oficial com foto,
cartão do SUS e carteiras de
vacinação que comprovem
a aplicação das doses anteriores.
De acordo com a Administração, vale ressaltar que
o intervalo entre a terceira e
a quarta dose para esse pú-

DIVULGAÇÃO/PMTS

Taboão da Serra, na Grande São Paulo, segue com imunização

Vinicius Poit: ‘Comigo não vai
ter mais aumento de imposto’
A O deputado federal e précandidato ao Governo de São
Paulo pelo Novo, Vinicius
Poit, afirmou na manhã desta segunda-feira em entrevista ao programa Metrópole em Foco, da Rádio Trianon,
que não vai permitir mais nenhum aumento de imposto
em São Paulo caso seja eleito
ao Palácio dos Bandeirantes.
“Comigo não vai ter mais
aumento de imposto nenhum no estado de São Paulo. Inclusive, a minha primeira atitude [caso seja eleito ao
cargo] vai ser revogar o decreto que deu um cheque em
branco para o Doria aumentar o ICMS no meio da pandemia”, garantiu ele.
O pré-candidato também
foi questionado sobre como
reaquecer a produção fabril
no Estado, principalmente
no ABC Paulista, que enfren-

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO

O pré-candidato Vinicius Poit (dir.) em entrevista ao programa
Metrópole em Foco, da Rádio Trianon, na manhã desta segunda-feira
ta uma fuga de empresas nos
últimos anos.
Poit afirmou que, além de
revogar o aumento de impostos, ele pretende enxugar
a máquina pública e devolver

rapidamente o crédito tributário às indústrias paulistas.
Em médio prazo, também
quer investir em ensino profissionalizante, “ a exemplo
do que Zema [o governador

blico é de quatro meses e os
imunizantes que podem ser
aplicados são Janssen, Pfizer/
BioNTech e Oxford/AstraZeneca.
Segundo a Coordenação
de Vigilância Epidemiológica, a estimativa é que em Taboão da Serra há 31.320 pessoas com idades entre 50 e
59 anos.
PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Para profissionais da Saúde,
a aplicação da 4ª dose iniciou
no dia 28 do mês passado,
com intervalo de três meses
após a terceira dose. Para receber a dose adicional também é necessário, além de
documento oficial com foto,
cartão do SUS e carteira de
vacinação, apresentar documento que comprove ser da
área, como carteira de entidade de classe (CRM, COREN,
CRO, entre outros).
A matéria na íntegra pode
ser lida no site da Gazeta.
(GSP)

Romeu Zema] fez em Minas”.
Durante a conversa, Poit
destacou algumas vezes que
não vai usar o fundo eleitoral, conhecido como fundão,
a que os partidos têm direito durante as eleições. Ele,
inclusive, devolveu simbolicamente ao lado de companheiros de partido na última
semana mais de R$ 87 milhões a quem o partido teria
direito para usar no pleito
deste ano.
“O Novo é o único partido que não usa o dinheiro
do povo. O valor de todos
os partidos reunidos dá R$ 5
bilhões, que poderia ir para
a segurança, para a saúde.
Desafio todos os outros précandidatos a abrir mão do
fundo eleitoral”, disse.
“Tem que expor os vagabundos que usam o fundão.
Esse pessoal tem que ter coragem de assumir que vai
utilizar, ou abrir mão”, completou, enfático.
Leia a entrevista com o
pré-candidato e assista ao vídeo na íntegra pelo site da
Gazeta. (Bruno Hoffmann)

A Fazendo um balanço da
sua administração à frente da
maior cidade do País pelo período de quase um ano, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que se prepara
para enfrentar um “eventual
desgaste político” após ter focado em realizar operações policiais na região da cracolândia e
disse que seu estilo de governar
é similar ao de Bruno Covas.
As intervenções policiais
na cracolândia se intensificaram nas últimas semanas para
tentar resolver um problema
antigo na Capital, tentando finalmente dispersar as concentrações de usuários de drogas
que se mantinham por anos
no centro da cidade. Em entrevista ao “R7”, Nunes disse que
as investidas “estão indo bem”
mesmo com as reclamações da
vizinhança sobre a criação de
mini-cracolândias e episódios
de violência.
“A ideia era dispersar e tirar os usuários de domínio
dos traficantes. Ainda temos
30 traficantes procurados. Mas
sob domínio dos traficantes os
usuários ficam mais inacessíveis aos serviços de saúde. Agora, fizemos uma ação na rua
Helvétia de espirometria, um
exame pulmonar para mostrar os impactos do crack, e eles
serão encaminhados para tratamento. Os traficantes criaram esse conceito de ser um
lugar com uma qualidade de
drogas altíssima. Quando se
dá dinheiro aos usuários, criase um ambiente com uma disputa enorme.”
O MDBista afirmou que seu
estilo de governar é muito semelhante ao de seu antecessor, Bruno Covas, marcado pela
abertura ao diálogo e conciliação. Nunes atribui sua baixa
popularidade à pandemia de
coronavírus e ao desemprego,
fatores que já incidiam sobre a
economia paulista quando assumiu a gestão em 16 de maio
do ano passado.
Com relação à recente decisão de voltar a recomendar
o uso de máscaras em locais
fechados na cidade de São Paulo, divulgada na última quarta
(1º), Nunes afirmou que a medida vem em um momento
em que as infecções por Covid estão em alta. Leia a matéria completa no site da Gazeta.
(GSP)

Prefeitura
internou mais
de 20 usuários
A A Prefeitura de São Paulo
internou de maneira compulsória mais de 20 usuários de
drogas na região da cracolândia desde o mês de abril. As
intervenções ocorreram logo
após a concentração de dependentes ter se mudado para a
Praça Princesa Isabel.
Operações policiais removeram, no fim de maio, os
usuários que estavam na praça
fazendo com que eles se espalhassem pelo centro da Capital.
Desde junho de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro
sancionou a nova Lei de Drogas, a internação involuntária
pode ser solicitada um familiar
ou responsável legal do usuário. A solicitação de internação
pode ser feita nos 97 CAPS da
cidade, nas 23 UPAs ou nas tendas do SIAT emergencial, localizada na rua Helvétia com a
São João. (GSP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº
040/2022, objetivando o registro de preços de medicamentos, no dia 21 de junho de
2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na
e
internet,
nos
endereços
eletrônicos
www.bbmnetlicitacoes.com.br
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira,
06 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 061/2022, objetivando a aquisição de materiais e equipamentos para instalação

da rede de dados e telefonia para o Centro de Especialidades Médico-Odontológica e Centro

de Reabilitação de Louveira, no dia 21 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, 06 de
junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira
torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL, para a contratação de empresa especializada em execução de infraestrutura urbana
- pavimentação asfáltica e drenagem pluvial referente a Rua da Esperança, Rua Braz
Francisco de Almeida e Estrada Fazenda Biscuola - Morada Faixa Azul, no Município de
Louveira. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, no
endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 23 de
junho de 2022, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451,
Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19)
3878-9700. Louveira, 06 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão
nº
165/2022
Eletrônico
Processo Administrativo:
PMC.2021.00030748-14 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto:
Prestação de serviços de limpeza hospitalar, asseio e conservação predial em áreas
administrativas da saúde, com a disponibilização de equipamentos, utensílios,
produtos saneantes domissanitários, materiais de limpeza e materiais de higiene Recebimento das Propostas do lote 01: das 08h do dia 22/06/22 às 13h do dia
22/06/22 - Abertura das Propostas do lote 01: a partir das 13h do dia 22/06/22 Início da Disputa de Preços</ b>: a partir das 14h do dia 22/06/22 Disponibilidade do Edital: a partir de 07/06/22, no portal eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Thaís
Oliveira Barrozo pelo telefone (19) 2116-0916.
Campinas, 06 de junho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

Pregão Presencial 18/2022 - Proc. Adm. 237/2022
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 18/2022 – cujo
objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Notebooks, para atender as necessidades do Departamento de Educação, visando a futura
implementação de laboratório de informática. O Edital poderá ser adquirido no Paço Municipal à Rua
Dahyr Rachid, 1245 Centro ou no site www.alambari.sp.gov.br. Data da abertura dos envelopes dia
22.06.2022 às 09:30 hrs.
Alambari, 06 de junho de 2022.
João Paulo Dantas Pinto
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Pregão Presencial p/Registro de Preços nº 19/2022 – Proc.
nº 30/2022 – Objeto: Fornecimento de absorventes higiênicos.
Tornamos público aos interessados no pregão retro mencionado
nova data de encerramento: 23/06/2022 às 10h00. O edital retificado
será disponibilizado no site: www.aluminio.sp.gov.br Informações
e esclarecimentos preferencialmente através do e-mail: licitacao@
aluminio.sp.gov.br Kátia Alves Leal- Pregoeira

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
Concorrência, sob nº 01/2022 - PUSP-RP, no dia 08/07/2022 às 09h30min, cujo objeto é a Reforma da Biblioteca
Central, localizada no Campus USP de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Remanescente de Obra não
Executada. 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.

-A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
DO JORDÃO faz saber a quem possa interessar que: * às 10:00 horas do dia 23/06/2022
(Com recebimento das propostas das 09h do
dia 07/06/2022 até às 09h do dia 23/06/2022),
realizará o Início da Disputa de Preços referentes à abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
012/2022, que tem como objeto o “REGISTRO
DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE KIT
ODONTOLÓGICO, EM ATENDIMENTO AOS
ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
ENSINO DE CAMPOS DO JORDÃO” 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@camposdojordao.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,
06 de junho de 2022. Lucineia Gomes da Silva
- Presidente da Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 321/2022, processo 12.663/2022 objetivando o registro de preços
para aquisição de luvas de látex. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/06/2022, às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição
dos interessados, no Portal de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, a seguinte licitação:
EDITAL Nº 54/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/07/2022
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Aquisição de 08 (oito) Motocicletas 0km, de fabricação nacional, ano/modelo 2022/2022,
injeção eletrônica bi-combustível, gasolina e/ou etanol, 160 cc ou mais, câmbio manual de 5 velocidades, sistema de partida elétrica e 02 (duas) Motocicletas 0km, de fabricação nacional, ano/modelo
2022/2022, injeção eletrônica bi-combustível, gasolina e/ou etanol, 300 cc ou mais na cor preta.
IMPORTANTE:
O Edital e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do
município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado
em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de
R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas,
e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.
Bebedouro/SP., 06 de junho de 2022.
Paulo Sergio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA
“ASP VANDA RITA BRITO DO REGO” DE OSASCO
AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta neste Centro de Detenção Provisória “ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco,
sito Rodovia Raposo Tavares, km 20 – Chácara Everest, Osasco / SP, CEP: 06149-120, LICITAÇÃO
na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/22OSAII do tipo MENOR PREÇO – Processo SAP2022/10722, objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE TALUDES E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA I E
II DE OSASCO, localizados na Rodovia Raposo Tavares, km 20 – Chácara Everest – Osasco – São
Paulo – SP.
Os envelopes contendo as propostas (comercial) e os documentos de habilitação serão recebidos
pela Unidade Contratante em sessão pública que será realizada no Centro de Detenção Provisória
“ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco, sito Rodovia Raposo Tavares, km 20 – Chácara Everest,
Osasco / SP, CEP: 06149-120, iniciando-se no dia 28/06/2022 ás 10:00 horas. O Edital na íntegra poderá ser obtido e consultado gratuitamente através do site http://www.imprensaoficial.com.br. A versão
completa contendo as especificações, desenhos e demais documentos técnicos relacionados á contratação, poderá ser obtida na sede da Unidade Contratante, mediante simples requerimento ou por
meio eletrônico silvio.vayanos@sap.sp.gov.br. Informações adicionais pelo telefone (11) 3694-3256.
As visitas dever ser previamente agendadas no telefone (11)3694-3256 e poderão ser realizadas até
o dia útil imediatamente anterior á sessão pública no endereço acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 3.194/2022. Dispõe sobre incluir o inciso IV, no artigo 1º, §1º
do Decreto n° 3.193 de 20 de Maio de 2022, Embu Guaçu 03 de Junho de
2022, Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 3.195/2022. Dispõe sobre a homologação do regime
interno do conselho municipal de assistência social de Embu-Guaçu
- CMAS, Embu Guaçu 03 de Junho de 2022, Jose Antônio Pereira –
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N° 3.196/2022. Regulamenta a Lei nº 2.722 de 10 de Janeiro
de 2013, acerca de administração de estacionamento rotativo pago em
vias e logradouros do Município de Bem-Guaçu, revogando os decretos
2862/2013, 2948/2015 e 3.058/2019 Embu Guaçu 03 de Junho de 2022,
Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba
AVISO DE LICITAÇÕES:
Concorrência nº 16/22 P.A. nº 25914/22 Obj.:
Contratação de empresa para registro de preço
para execução de pequenos reparos em calçadas
neste município.Recebimento e abertura dos envelopes dia 12/07/22 às 09:30 horas.
Edital disponível no site: www.carapicuiba.sp.gov.
br e no depto. de Licitações e Compras, p/retirada
com mídia de CD gravável. Informações: (11) 41645500 ramal 5442.
Carapicuíba, 06 de junho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N° 3.098/2022. Dispõe no âmbito do município de Embu Guaçu, sobre
a obrigatoriedade da sabesp – companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, ressarcir de forma pecuniária a prefeitura pelos danos
causados nos asfaltos e/ou calçadas e dá providencias. Projeto de Lei nº
033/2022, Autor Vereador Carlinhos Emenda nº 006/2022 Vereador Prof.
Colle, Jose Antônio Pereira, Embu Guaçu 20 de Maio de 2022, Jose Antônio
Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N° 3.099/2022.Autoriza o Município de Embu Guaçu a contratar com a
desenvolve SP- agência de fomento do estado de São Paulo, operações de
crédito com outorga de garantia e da outras providencias, Projeto de Lei nº
015/2022, Autor Poder Executivo, Embu Guaçu 25 de Maio de 2022, Jose
Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N° 3.100/2022.Dispoe sobre a realização de festas e outros eventos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 123/2022”
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/202
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA”.
Ref: Impugnação ao Edital
Impugnante: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.
Trata-se de impugnação ao Edital de Locação de Impressoras para a Prefeitura Municipal conforme
acima referido.
Alega a impugnante, em apertada síntese, que as descrições constantes do item 2.1 do Anexo I Termo
de Referência, apontam para MARCA ESPECIFICA DE MÁQUINAS e que a situação restringe a
apresentação de propostas.
As descrições dispostas indicam apenas e tão somente que a futura contratada vai disponibilizar máquinas que atendem aos seguintes requisitos pelos preços estimados na licitação:
1 – Quantidade de cópias a ser disponibilizada como franquia mensal 180.000 cópias.
2 – Garantia de Assistência Técnica nos termos, condições e prazos estabelecidos no item 3 e seus subitens do Anexo I (termo de Referência).
Diante do exposto, inclua-se no Anexo I (Termo de Referência) o seguinte item 2.1.1:
2) DA DEFINIÇÃO DO OBJETO
2.1 Trata-se da prestação de serviços na locação de 33 (trinta), impressoras sendo:
2.1.1 Fica desde já consignado que qualquer semelhança com marca, modelo eventualmente especificado no Termo de Referência, trata-se tão somente da referência de qualidade e quantidade
de produção mensal que se pretende na LOCAÇÃO das máquinas, ficando as licitantes livres
para propor a disponibilidade de equipamentos de qualquer marca, modelo desde que atenda
ao mínimo de quantidade de cópias na franquia, bem como os requisitos mínimos de assistência
técnica nos prazos estabelecidos.
Mantem-se inalteradas as demais condições do Edital, inclusive data para recebimento de propostas e
documentos de habilitação.
Matão, 06 de junho de 2022.
TEREZA APARECIDA DO VALE ALMADO
PREGOEIRA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PREGÃO ELETRÔNICO nº 171/2022
PROCESSO n° 24.589/2022 - OC: 822400801002022OC00178.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
- COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/COOPERATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 08 DE JUNHO DE
2022.
DATA/HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22 DE JUNHO DE 2022 - HORÁRIO:
09 HORAS.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br. O edital completo poderá ser retirado pelo
site: www.botucatu.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br. Informações na Comissão Permanente COPEL, desta Prefeitura Municipal de Botucatu, pelos fones (14) 3811-1442 / 3811-1485 ou
pelo e-mail: pregaoeletronico@botucatu.sp.gov.br
ANDREA CRISTINA PANHIN AMARAL NOGUEIRA
DIRETORA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
SECRETARIA DES. ECON. RELAÇÕES INST. E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico n° 011/2022 - Processo nº 063/2022 – RETIFICADO II:
Objeto: A Prefeitura de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93,
10.520/02 e Decreto nº 5.504/2005 e 10.024/2019, torna público, que realizará Pregão Eletrônico,
visando a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, TENDO EM VISTA O CONVENIO/MAPA –
PLATAFORMA + BRASIL Nº 920004/2021, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE PAULICEIA. A sessão se dará no dia 22 de
junho de 2022 às 09:00 horas, no sítio http://186.208.139.83:5656/comprasedital/, o edital na
íntegra encontra-se neste mesmo sítio. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados
pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30,
na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 19 de maio de
2022 – Antonio Simonato – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULICÉIA
Extrato de Edital de Pregão Presencial n° 012/2022 – Processo nº 067/2022 - Objeto: A Prefeitura
Municipal de Paulicéia, Estado de São Paulo, em cumprimento as Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, torna público, que realizará Pregão Presencial, dia 27 de JUNHO de 2022, às 09:00
horas, na sala de Licitações, situada à Avenida Paulista, n° 1.649, Centro, visando a Contratação de
empresa especializada para desenvolver e ministrar oficinas de aprendizagem no âmbito dos projetos
desenvolvidos pela Coordenadoria Municipal de Assistência Social, de acordo com os prazos e
especificações constantes no Termo de Referência. Quaisquer esclarecimentos e informações serão
prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, nos horários das 08h00 às 11h00 e das 13h00
às 16h30, na Avenida Paulista, n° 1.649, ou através do telefone (18) 3876-1240. Paulicéia/SP, 06 de
junho de 2022. Antonio Simonato - Prefeito Municipal.

no município de Embu Guaçu, Projeto de Lei nº 016/2022, Autor Poder
Executivo, Embu Guaçu 25 de Maio de 2022, Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
ABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO | AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2.022.
OBJETO: Contratação de empresa especializada
em projeto e instalação de sistema de prevenção
e combate a incêndio e pânico, com fornecimento
de materiais e mão de obra completa, até a
entrega do AVCB, para atender as Unidades da
Secretaria de Saúde. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia
22 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 07 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, 06 de junho de 2.022.
Antônio Carlos Reschini
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

COMUNICADO DE ABERTURA
A AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE, COMUNICA aos interessados a
abertura da seguinte licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/AMS–IS/2022 - Processo Administrativo
nº. I – 7.911/2022 - Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de
Preços para Eventual Aquisição de Cestas Básicas. A abertura da
Sessão Pública será às 09h30 do dia 22/06/2022. A Sessão ocorrerá
no Auditório da Autarquia Municipal Saúde - IS, situada na Rua Major
Manoel Francisco de Moraes nº. 286, Centro, Município de Itapecerica da
Serra, Estado de São Paulo. O caderno de licitação composto de edital
e anexos, poderá ser adquirido no endereço eletrônico da Prefeitura de
Itapecerica da Serra, www.itapecerica.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
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A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na
Avenida da Liberdade, Nº 250, Centro, torna público que realizará a Licitação
Pública, na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO) sob Nº 023/2022 do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE objetivando a AQUISIÇÃO DE EMULSÃO
ASFÁLTICA E ASFALTO BETUMINOSO. Início do acolhimento de propostas:
às 17:30 horas, do dia 07/06/2022, abertura das propostas: às 10:01 horas do dia
22/06/2022, data e a hora da disputa: às 10:15 horas do dia 22/06/2022. Local
Sítio: www.bbmnetlicitacoes.com.br. O Edital completo poderá ser adquirido no
endereço eletrônico http://www.francodarocha.sp.gov.br. Informações: Fone:
11 4800-1740.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISOS DE ALTERAÇÃO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada de Preços nº
008/2022; Processo nº107/2022.TIPO:PREÇO GLOBAL OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇÚ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 1013802022 –DM CELEBRADO
COM O GOVERNO ESTADUAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de junho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura
Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 07/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas,
no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572,
Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada de Preços
nº 009/2022; Processo nº108/2022.TIPO:PREÇO GLOBAL OBJETO:CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA RUA
DA GLÓRIA, S/N, RESIDENCIAL LEONOR I, MUNICÍPIO DE GUAPIAÇÚ, ATRAVÉS DO CONVÊNIO
101809/2021, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de junho de
2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 07/06/2022
das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA:06/05/2022.
PREGOEIRO:LEANDRO MARIANO DA SILVA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA
Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 180/2022,
PROCESSO Nº 2022/00517, para aquisição de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
GASES MEDICINAIS - LOCAÇÃO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO,
com encerramento em 22/06/2022 às*09:00 hs.

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Piquete, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto, o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022, que tem por objeto a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, destinados à Secretaria Municipal de Educação.
Informações do Edital poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piquete
e pelo Telefone (12) 3156-1000, por e-mail: licitacao@piquete.sp.gov.br, no horário das 08 horas
às 17 horas e no site www.piquete.sp.gov.br/portal/editais/1. Sessão de abertura para recebimento
das propostas. DATA: 28/06/2022; HORÁRIO: 09 horas. LOCAL: Sala de Reunião da Comissão
Julgadora de Licitações, localizada no endereço sito à Praça D. Pedro I, nº 88, Vila Celeste, na cidade de Piquete, Estado de São Paulo, quando será realizada a sessão de abertura.
Piquete, 06 de junho de 2022.
RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PROCESSO Nº 200.121/2022
OBJETO: Aquisição de tintas.
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – SEMAE, por intermédio do Sr.
Diretor Geral, torna público para conhecimento dos interessados que, devido à necessidade de correções dos dados publicados na plataforma BBMNET, que divergem do
edital, a sessão de abertura das propostas não ocorrerá mais na data prevista no aviso
de licitação, e fica redesignada para o dia 05 de julho de 2022. As propostas serão
recebidas até às 08h00min dessa mesma data. A correção será apenas na quantidade
de itens publicados na plataforma BBMNET e na data de abertura. As demais condições do edital serão mantidas. Mogi das Cruzes, em 03 de junho de 2022 - JOÃO
JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022 - PROCESSO Nº 200.680/2022 e apensos
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de laboratório.
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 22 de junho de 2022, exclusivamente
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das
Cruzes, 06 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - PROCESSO Nº 200.565/2022
OBJETO: Aquisição de laje, cone e anel de concreto.
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 24 de junho de 2022, exclusivamente
em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. Mogi das
Cruzes, 06 de junho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA -Diretor Geral.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Mais informações e aquisição do Edital completo, fone/fax (14) 3434-2501
ou nos sites: www.hc.famema.br
<http://www.hc.famema.br/>ewww.bec.sp.gov.br <mailto:www.bec.sp.gov.br>.

PREGÃO PRESENCIAL 35/2022
Processo 10.314/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

Encontra-se aberto o presente pregão que tem por objetivo a aquisição de veículo tipo ambulância. O edital está disponível na Aba
Compras e Licitação, no site: www.portofeliz.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35-2022.
EDITAL Nº 56-2022. PROCESSO Nº 616-2022.
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiros, por meio do sistema de registro de
preços, que serão destinados a Merenda Escolar e a projetos da Secretaria de
Desenvolvimento e Promoção da Qualidade de Vida. Entrega parcelada e conforme
necessidade até 31/01/2023. RECEBIMENTO DA PROPOSTA: início as 08h00 do dia
07/06/2022 até às 08h00 do dia 23/06/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DOS
LANCES: 23/06/2022 às 09h30min. LOCAL: https://bllcompras.com/Home/Login. O
edital, na íntegra, poderá ser lido e obtido na Divisão de Licitação, Rua 09 de Julho,
15-20, Centro, CEP 17.290-011, Macatuba/SP, das 08h00 às 16h30min, nos dias úteis,
ou pelo site www.macatuba.sp.gov.br. Quaisquer informações poderão ser obtidas no
endereço acima ou pelo telefone: (14) 3298-9819 / 9846. Macatuba, 6 de junho de
2022.
Anderson Ferreira. Prefeito Municipal.
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
NÚCLEO DE CONTRATOS

Encontra-se aberto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntários da Pátria, 4301 –
Mandaqui – São Paulo – SP, Pregão Eletrônico nº 246/2022, Processo nº SES-PRC-2022/05382,
Oferta de Compras nº 090172000012022OC00283, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES
MEDICINAIS A GRANEL, INCLUINDO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS FIXO, do tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão será no dia 20/06/2022 às 09:00 horas,
no Site da BEC (Bolsa Eletrônica de Compras). Para esclarecimento entrar em contato com o Núcleo
de Compras por e-mail mandaquicompras@gmail.com (11) 2281-5209.
Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas - Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA - Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00411/2022 - Oferta de Compra nº 102202100592022OC00340, do
tipo menor preço unitário por item destinado Registro de Preços de Kit DPA/DPAC em bolsa de plástico
flexível com máquinas cicladoras em comodato em Programa diálise perito-neal do Centro Integrado de
Nefrologia -HC/Unicamp, de acordo com o dis-criminado no Anexo I. O fornecimento será feito em
quantidade compreendi-da entre aquelas informadas como máximas e mínimas, se e quando deles a
Unicamp tiver necessidade. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 23/06/2022 às 09:30
horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP
(http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

A data de abertura será dia 23 de junho de 2022, às 09h00min,
na Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro. Outras informações poderão ser solicitadas através do link https://portofeliz.1doc.com.br/
atendimento (Protocolos).
Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
RDC
nº
09/2022
Eletrônico
Processo Administrativo:
PMC.2022.00032604-48 - Interessado Secretaria Municipal de Infraestrutura Objeto: Execução de obras de pavimentação e drenagem no bairro Jardim Itayu
- Campinas/SP - Recebimento das Propostas: das 08h do dia 01/07/22 às
14h30min do dia 01/07/22 - Abertura das Propostas: a partir das 14h30min do
dia 01/07/22 - Início da Disputa de Preços: a partir das 15h30min do dia
01/07/22 - Disponibilidade do Edital: a partir de 07/06/22, nos portais
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e licitacoes.campinas.sp.gov.br. Esclare
cimentos adicionais pelos telefones (19) 2116-0678, 2116-8518 e 2116-8401.
Campinas, 06 de junho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento Central de Compras
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

DocuSign Envelope ID: EB2BE4B3-E704-48CB-948D-C16352C8645E
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CENSO 2022. A determinação judicial, anunciada na última sexta-feira (3), é de caráter liminar (provisório)

LULA-ALCKMIN

IBGE vai recorrer de decisão
sobre identidade de gênero

PT lança
prévia de
programa
de governo

A O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
vai recorrer da decisão da Justiça Federal do Acre que determinou a inclusão de campos sobre orientação sexual
e identidade de gênero no
questionário do Censo Demográfico 2022.
A determinação judicial,
anunciada na sexta-feira (3),
é de caráter liminar (provisório). De acordo com o texto,
o instituto tem prazo de 30
dias para comunicar as providências tomadas e planejadas
para fazer a inclusão.
“O IBGE vai recorrer da
decisão da Justiça Federal do
Acre sobre a inclusão no censo de perguntas sobre orientação sexual e identidade de
gênero. Todas as questões serão respondidas nos autos”,
diz nota divulgada nesta segunda-feira (6) pelo IBGE.
A inclusão das perguntas
vem sendo alvo de avaliações
divergentes nos últimos meses. Ao determinar a medida,
a Justiça Federal do Acre aco-

lheu pedido do MPF (Ministério Público Federal).
O MPF argumenta que a
obtenção das informações
sobre orientação sexual e
identidade de gênero é importante para subsidiar políticas públicas mais eficientes com foco na população
LGBTQIA+.
“Para o MPF, a informação
estatística cumpre um significativo papel na efetivação de
políticas públicas por evidenciar questões sociais ainda latentes, e é somente a partir do
conhecimento da quantidade
e condições de vida dessas
populações que suas demandas sociais podem fazer parte
da agenda estatal”, afirmou o
órgão na sexta.
Já o IBGE entende que,
em razão da metodologia, o
censo “não é a pesquisa adequada para sondagem ou
investigação de identidade
de gênero e orientação sexual”, segundo comunicado divulgado em março pelo
instituto. (FP)

PF é acionada após
desaparecimento
de jornalista no AM
A A Polícia Federal foi acionada para investigar o desaparecimento do jornalista inglês Dom
Phillips, colaborador do jornal
Guardian, e do indigenista Bruno Pereira, membro da Unijava
e servidor em licença da Funai
(Fundação Nacional do Índio),
que viajam pelo Vale do Javari,
no Amazonas.
Segundo a Univaja (União
dos Povos Indígenas do Vale do
Javari) e o Opi (Observatório dos
Direitos Humanos dos Povos
Indígenas Isolados e de Recente
Contato), o último registro que
se tem dos dois aconteceu na
manhã do domingo (5), na comunidade de São Rafael.
“Tenho um filho de três

anos e um de dois, só penso
nesse momento que ele retorne bem, por causa dos meninos. Ele tem também uma filha de 16 anos. Ele precisa voltar
para casa”, afirmou à Folha de
S.Paulo Beatriz de Almeida Matos, socióloga e companheira
de Bruno.
“Eu conheço bem a região,
sei que podem acontecer vários
acidentes, mas estou apreensiva
por causa das ameaças que ele
sofria. Quero que todo o esforço
possível seja feito para encontrar ele e o Dom. É importante
rapidez”, completa ela, que também atuou com povos indígenas na região por muitos anos.
Segundo a Univaja e o Opi,

SIMONE MELLO/AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS

Justiça do Acre determinou a inclusão de campos sobre orientação sexual e identidade de gênero

Bruno e Dom retornavam do
Lago do Jaburu, onde visitaram
uma base da Funai, em direção
a Atalaia do Norte, e pararam
em São Rafael para uma reunião com um morador conhecido como “Churrasco” -conversaram com a esposa dele, já que
ele não se encontrava no local.
Depois partiram rumo a
Atalaia do Norte, viagem que
dura aproximadamente duas
horas. Assim, deveriam ter che-

REPRODUÇÃO

O jornalista Dom Phillips é colaborador do jornal Guardian

Queiroga prevê vacinar idosos
e profissionais anualmente
A O ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, disse que idosos, profissionais de saúde e
pessoas com comorbidades
devem fazer parte da campanha de vacinação contra a
Covid em 2023. A pasta ainda
está definindo como será o
esquema vacinal contra a Covid-19 do próximo ano.
“Em 2023 não faltará vacina, o que precisa é definir
qual é o público-alvo. A gente trabalha fortemente para
ter essas respostas. Provavelmente idosos, profissionais
de saúde, [pessoas com] comorbidades seguramente estarão incluídos, mas, se for
necessário fazer uma campanha tão ampla, a gente faz”,
disse o ministro.
Em entrevista à Folha de
S.Paulo, o ministro já havia
dito que a tendência é reduzir o tamanho do público-

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

A pasta ainda está definindo como será o esquema vacinal
-alvo e priorizar a vacina da
Astrazeneca.
A declaração foi dada durante a ida do ministro da
Saúde a um posto de saúde do
Distrito Federal para tomar a
segunda dose de reforço con-

gado por volta de 8h, 9h da manhã na cidade, o que não ocorreu”, diz um comunicado das
instituições.
“Enfatizamos que na semana do desaparecimento, conforme relatos dos colaboradores
da Univaja, a equipe recebeu
ameaças em campo. A ameaça não foi a primeira, outras já
vinham sendo feitas a demais
membros da equipe técnica da
Univaja”, continua a nota. (FP)

tra a Covid-19, que também é
chamada de quarta dose da
vacina.
Aos 56 anos, o ministro
tomou duas doses da Coronavac na primeira fase da
vacinação no Brasil. Depois,

tomou uma dose de reforço, da Pfizer, e agora foi ao
posto para receber o segundo
reforço.
O ministro, com isso, segue a regra do ministério, que
liberou a imunização extra
para pessoas maiores de 50
anos no Brasil.
A quarta dose deve ser
aplicada quatro meses após
a terceira. Para isso, os municípios poderão usar os imunizantes da Pfizer, Janssen ou
AstraZeneca, independentemente das vacinas que a pessoa tenha tomado antes.
Na ocasião, o ministro disse ainda que entre quinta-feira e sexta-feira deverão sair os
resultados dos exames dos
casos suspeitos da varíola dos
macacos.
No Brasil, há sete casos
suspeitos da doença. Nenhum caso foi confirmado
no país até o momento.
São dois casos em investigação em Rondônia, um
em Mato Grosso do Sul, um
no Rio Grande do Sul, um no
Ceará, um em Santa Catarina
e um em São Paulo. (FP)

A A coordenação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou
nesta segunda-feira (6) aos partidos aliados as diretrizes para a
elaboração do plano de governo
da chapa Lula-Alckmin.
Com 90 parágrafos, o documento destaca o PT em ações
de combate à corrupção, reforça o papel do estado na economia, enaltece o Bolsa Família e
propõe a revogação do teto de
gastos e da reforma trabalhista implementada pelo ex-presidente Michel Temer, além da
revisão do regime fiscal.
O texto defende ainda o
fortalecimento dos sindicatos
sem a volta do imposto sindical, a construção de um novo
sistema de negociação coletiva e uma especial atenção aos
trabalhadores informais e de
aplicativos.
“O trabalho estará no centro
de nosso projeto de desenvolvimento. Defendemos a revogação da reforma trabalhista e
a construção de uma nova legislação trabalhista, a partir da
negociação tripartite”, afirma o
documento prévio. (FP)

Inmet prevê chuvas
para Pernambuco
A Depois de mais de 125 mortos devido às chuvas intensas
em Recife, capital do Pernambuco, e em toda região metropolitana, a previsão é a de que
vai continuar chovendo no leste da região Nordeste pelo menos até a próxima quinta-feira.
É o que diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),
que também prevê mais chuva
na região metropolitana do Recife, onde o número de pessoas
desabrigadas já passou de 11 mil.
Nesta segunda-feira (6), o
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres
Naturais alerta para a possibilidade de alagamentos e inundações urbanas moderadas na
Zona da Mata de Pernambuco e
na região metropolitana.
Diante da situação, está
previsto o início das visitas de

agentes comunitários e de saúde treinados pela prefeitura do
Recife para avaliar as informações de danos patrimoniais
causados pela chuva. A gestão
municipal informou que começou a treinar 140 agentes para
agilizar o pagamento do auxílio emergencial do estado de
Pernambuco.
No fim de semana o governo do estado anunciou o Auxílio Pernambuco, no valor de
R$ 1.500 para famílias atingidas
pelas chuvas, que estão inscritas
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico).
A prefeitura do Recife anunciou um auxílio de R$ 1.000
também para as famílias do CadÚnico que moram em áreas
de risco reconhecidas pela Defesa Civil. (AB)

Reino Unido enviará
armamento à Ucrânia
A O presidente da Ucrânia,
Volodimir Zelenski, informou
nesta segunda (6), por meio
de suas redes sociais, que o
premiê do Reino Unido, Boris Johnson, confirmou um
novo pacote de ajuda militar
para Kiev.
O líder ucraniano também
disse que os dois discutiram
maneiras de atenuar a iminente crise alimentar global e
desbloquear os portos do país,
hoje ocupados pela Rússia.
O governo britânico, pouco depois, confirmou o envio
de lançadores M270, que podem atingir alvos a até 80 km
de distância, e de munições
M31A1.
Ben Wallace, o secretário
de Defesa, afirmou que o envio dos novos armamentos
permitirá que Kiev se proteja melhor contra o que descreveu como “uso brutal e indiscriminado de artilharia de

longo alcance pelos russos em
áreas de civis”.
O gabinete de Boris confirmou que os líderes debateram
possíveis negociações diplomáticas e outros esforços para
acabar com o bloqueio russo
das exportações de grãos da
Ucrânia.
O premiê britânico também comentou, numa rede
social, a conversa com Zelenski. “Está claro que o povo ucraniano não se curvará à brutalidade russa. Somos inabaláveis
em nossa missão de garantir que Kiev seja defendida e
apoiada.”
Boris tem priorizado comentários sobre a Guerra da
Ucrânia nesta segunda, mas
seu principal desafio é doméstico: o premiê enfrenta o voto
de desconfiança do Partido
Conservador e, a depender do
resultado, pode ser obrigado a
deixar o cargo. (FP)
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AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 37/2022, PROCESSO: 282/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 24/06/2022 as 9h00, LOCAL
DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das
08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para
o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.
JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 41/2022, PROCESSO: 297/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇOS DE FILTROS AUTOMOTIVOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 04/07/2022 as 09h00, LOCAL DA
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o
endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.
JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 39/2022, PROCESSO: 289/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE MATERIAIS DE HIGIENE. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 05/07/2022 as 09h00, LOCAL DA
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o
endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.
JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 45/2022, PROCESSO: 315/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 23/06/2022 as 9h00, LOCAL DA
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o
endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.
JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 40/2022, PROCESSO: 290/2022, OBJETO RESUMIDO: AQUISIÇÃO
DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 01/07/2022 as 09h00, LOCAL DA
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema
– SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o
endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.
JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PREGÃO PRESENCIAL 28/2022
Processo 10.183/2022
Encontra-se aberto o presente pregão que tem por objetivo o registro de preços para prestação de serviços de manutenção predial
corretiva, reparadora e de emergência, com fornecimento de mão
de obra e materiais. O edital está disponível na Aba Compras e
Licitação, no site: www.portofeliz.sp.gov.br.
A data de abertura será dia 20 de junho de 2022, às 09h00min,
na Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro. Outras informações poderão ser solicitadas através do link https://portofeliz.1doc.com.br/
atendimento (Protocolos).
Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO N. 01/2022
MODALIDADE:- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 01/2022. CONTRATANTE:- PREFEITURA
MUNICIPAL DE TEJUPÁ-SP. CONTRATADA:- EMPRESA AUTO POSTO TEJUPA LTDA EPP.
OBJETO:- TERCEIRO ADITAMENTO DE VALOR DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA E DIRETO DA BOMBA PARA O TANQUE, PARA VÁRIOS
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, VISANDO A MOVIMENTAÇÃO DE
VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE
2022. VALOR DO CONTRATO ATUAL: R$ 1.668.972,38 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA
E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS). VALOR
DO ADITAMENTO DE CONTRATO A SER ACRESCIDO (EM FATOR DO CONSUMO ATÉ A
PRESENTE DATA): R$ 35.068,73 (TRINTA E CINCO MIL, SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA
E TRÊS CENTAVOS). VALOR TOTAL DO CONTRATO ADITADO: R$ 1.704.041,11 (HUM MILHÃO,
SETECENTOS E QUATRO MIL E QUARENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS). A CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA pelos produtos que forem fornecidos, as importâncias de: 1- R$ 4,99 (Quatro
reais e noventa e nove centavos) por litro de Etanol, totalizando o valor de R$ 4.990,00 (Quatro mil
e novecentos e noventa reais) pela aquisição estimada restante de 1.000 litros de Etanol; (SEM
REAJUSTE). 2- R$ 6,99 (Seis reais e noventa e nove centavos) por litro de Gasolina Comum,
totalizando o valor de R$ 528.645,24 (Quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais
e vinte e quatro centavos) pela aquisição estimada restante de 75.628,79 litros de Gasolina Comum;
(SEM REAJUSTE). 3- R$ 7,04 (Sete reais e quatro centavos) por litro de Diesel S10, totalizando o
valor de R$ 705.382,44 (Setecentos e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos) pela aquisição estimada restante de 100.196,37 litros de Diesel S10; VIGÊNCIA DO
CONTRATO: 03/01/2022 a 31/12/2022. VIGENCIA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO:
02/06/2022 A 31/12/2022. DATA DA ASSINATURA DO TERCEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO:02/06/2022 - VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados,
a Abertura do Pregão Eletrônico RP 73/2022, Edital 91/2022, PMH
2874/2022. Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a atendimento
de Ordens Judiciais, conforme Memorial Descritivo. INÍCIO DO CADASTRO
DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação) 08/06/2022 a partir
das 9:00 horas, até 21/06/2022 as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase
competitiva) 21/06/2022 às 9:30. 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 > Licitações >
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, nos termos do Decreto Municipal 4.992/2022.
Hortolândia, 01 de junho de 2022. Ieda Manzano de Oliveira/Secretária
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000319-27.2020.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª
Vara Cível,do Foro de São Bernardo do Campo,Estado de São Paulo,Dr(a).FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TENDÊNCIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ 05.058.495/0001-23 e
ECL PAR ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,CNPJ 08.240.354/0001-15,que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Via Allegro Viagens e Turismo Ltda.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que impugne, no prazo de 15 dias, a penhora no rosto dos autos no processo nº
0728483- 34.2017.8.07.0001, em trâmite perante à 11ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, movida por Sonia
Maria Alves Saraiva. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
[07,08]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0005710 08.2009.8.26.0609 A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra, Estado de São Paulo,
Dra. Ruslaine Romano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Moacir Gonçalves Vieira, Maria Aparecida de
Campos Borges e Vitorio Alves, que Lina Helena Banzoi Li ajuizou ação de usucapião objetivando o imóvel situado
na Rua Izaura da Silva Camargo 79, parte do lote 09 da quadra B, Jd. São Paulo, nesta Comarca, com a área de
250,00m² (contrib:36-23263-61-52-0271-2-00-03). Alega a autora estar na posse do imóvel de forma mansa e
pacífica há mais de 40 anos, expedindo-se edital de citação dos supramencionados, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[07,08]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003248-88.2020.8.26.0152 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 Felipe Vieira da Silva, CPF 391.310.488-70 , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Durcileide Souza de Jesus, objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel situado na Rua Ralf Bolli nº 411, Granja
Carolina, Cotia/SP, devidamente quitado. 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
[07,08]
1ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ Edital de Relação de
Credores - art. 7º, § 2º - RJ Edital de Relação de Credores com prazo de 10 dias para Impugnação (ART. 8º DA LEI
11.101/05), Expedido nos Autos da Recuperação Judicial de PRIME REFEIÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP CNPJ
13.769.784/0001-69, PROCESSO Nº 1000661-26.2021.8.26.0260. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Regional de
Competência Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ, Estado de São Paulo, Dr. Marcello do Amaral
Perino, informa a todos os interessados e credores que: 1) RELAÇÃO DE CREDORES: O Administrador Judicial, ALA
Consultoria e Administração Judicial, representado por Adriana Rodrigues de Lucena, inscrita na OAB/SP sob o nº 157.111,
apresentou a relação de credores a que alude o art. 7º, parágrafo 2º da Lei 11.101/2005 (fls. 17304/17308 do processo),
disponível no website da Administradora Judicial (https://www. ala-admjudicial.com.br/prime-refeicoes-e-servicos-eireliepp/), na forma da lei e do Enunciado 103 da III Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. 2-) PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO: Os credores, o devedor ou seus sócios, e, ainda, o Ministério Público, pelo prazo de 10 dias, contados da
publicação deste edital, poderão apresentar impugnação contra a Relação de Credores, apontando a ausência de qualquer
crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, nos termos do art. 8º
da Lei 11.101/2005. 3-) ACESSO A INFORMAÇÕES: Os legitimados a apresentar impugnação poderão ter acesso aos
documentos que fundamentaram a elaboração da Relação de Credores, mediante solicitação de arquivo eletrônico ou em
horário comercial, nas dependências do Administrador Judicial situado na Avenida Liberdade, 21, Cj. 1.308, Liberdade, São
Paulo/SP, CEP 01503-000, mediante prévio agendamento. Para esta finalidade, os interessados devem entrar em contato
pelo e-mail rj@lucena.adv.br. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, afixado e publicado. São
Paulo, 31 de maio de 2022.

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.

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.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 116/2022
Processo Administrativo nº 046572/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reprografia
e impressão para atender as necessidades das unidades escolares e administrativas da
Secretaria Municipal da Educação, mediante disponibilização de central de cópias,
conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 22 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de junho de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 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, 06 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

PREFEITURA DE TURIÚBA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
(Nos termos do Art. 17, VII, da Lei 14.133/21)
Ref. PROCESSO 050/2022. CONCORRÊNCIA 005/2022.
No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no Inciso IV do
Artigo 71 da Lei Federal 14.133/93 e suas posteriores alterações, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO
a licitação ao licitante, OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A, CNPJ nº 42.133.195/0001-98, valor de
R$249.610,10 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais e dez centavos), o objeto:
Contratação de empresa especializada para execução de EDIFICAÇÃO “Infra Estrutura Urbana de
Recapeamento Asfáltico - TERMO DE CONVÊNIO 100484/2022”, observadas as normas legais e
regulamentares, bem como a emissão das respectivas Requisições de Compras e Notas de Empenhos e/ou Sub-Empenho, conforme Art. 61 da Lei Federal 4.320/64. Ao responsável para as devidas
providências sequenciais necessárias. Ciência aos interessados, observados as prescrições legais
pertinentes.
Turiuba, 06 de junho de 2022
Rubens Fernando de Souza
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 14570/22 - Pregão Eletrônico nº 119/22. Interessado: Secretaria de Saúde.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS, ANTIACIDOS E LAXANTES.
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 30 de junho de 2022 - Abertura das
propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 30 de junho de 2022 - Início da disputa de preços:
a partir das 9h30 do dia 30/06/2022.
Disponibilidade dos Editais: a partir de 09/06/2022, no portal eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br
Franca, 06 de junho de 2022.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi1
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°111/2022. OBJETO: Aquisição de 01 (um) Caminhão Acoplado a
Caçamba Basculante, 0 km, para atendendo das necessidades da Secretaria de Obras, conforme
Termo de Referência contido no Anexo I. Encerramento: 21/06/2022 às 09:15 hrs. O edital em sua
integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br. Araçoiaba da Serra,
6 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREDIAL ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA

CNPJ 00831080/0001-27
COMUNICADO AO MERCADO
A Predial Engenharia e Sistemas Ltda, com sede em São Paulo/SP, vem a público comunicar que pessoas de má fé, estão a usar nossos dados empresariais sem a devida autorização, para aplicar golpes
na praça, inclusive compras, sem nossa anuência. Para tanto foi emitido o Boletim de Ocorrência Nº:
BZ0618-1/2022 27/05/20222, relatando tais acontecimentos.
2ª Vara Cível, do Foro de Itu –SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos
da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1007483- 55.2018.8.26.0286 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dr(a). Karla Peregrino Sotilo, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Gitla Szapiro, CPF nº 045.188.388-82, Ester Szapiro, CPF nº 257.709.708-55 e
seu marido ARTUR SIPUKOW, CPF nº 044.575.008-10, que João Carlos Landi e outros, movem
uma ação de USUCAPIÃO, objeto do imóvel: uma área urbana, com área de 490,43m2, situada na
Rua São João, nº 458, Vila São Francisco neste município, O referido imóvel tem o registro de n.
0014221 e, inscrição 06.0019.00.0033.000, junto à Prefeitura da Estância Turística de Itu. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de
15 (quinze) dias, a fluir após o decurso do prazo do edital (20 dias) ou contestem o feito. Afixe-se e
Publique-se o edital. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itu-SP.

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 Desapropriação - 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.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação da credora fiduciária: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na(o), Setor Bancário Sul, Quadra
4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA o devedor fiduciante: KLEBER GOMES DE SOUZA, brasileiro, vendedor de comercio varejista e atacadista, divorciado, CPF/MF Nº 281.869.788-36,, para que no prazo
de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado
na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$56.853,08, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 149.433
deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 07 de junho de 2022. (Protocolo 713.263)
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0000806-48.2022.8.26.0007 - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SãoPaulo, Dr(a). Cinara Palhares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) BRYAN SEBASTIÃO MACHADO, portador do CPF/MF nº 384.822.698-79,que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A.,emfunçãode condenaçãono processo nº
1000483-65.2018.8.26.0007 que versou sobre créditos educacionais. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 11.024,84 (onze mil, vinte e
quatro reais e oitenta e quatro centavos) atualizado até o mês de Janeiro do ano de 2022, devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nestacidade de São Paulo, aos 28 de março de 2022
EDITAL DE LEILÃO - O Douto Juízo da 12ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, faz saber a todos quanto possam interessar que, nos termos estabelecidos neste edital, será realizado leilão público, por meio do portal www.tezaleiloes.com.br. PROCESSO: 0133346-63.2008.8.26.0100 – Execução. EXEQUENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ 47.180.625/0001-46. EXECUTADOS: IMPACTO AGRÍCOLA LTDA. - CNPJ 04.089.589/0001-05; LUIS ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF
159.602.978-17; APPARECIDO PINTO DA FONSECA JÚNIOR - CPF 066.599.718-31; CÉLIA GASPAR SANCHES DA FONSECA - CPF 109.428.098-40. INTERESSADOS:
ALMIR RICARDO DOS SANTOS CRUZ - CPF 384.510.608-54; PREFEITURA DE JACAREÍ - CNPJ 46.694.139/0001-83; PROC. Nº 0000316-86.2011.5.18.0006-6ª VT de Goiânia/GO; PROC. Nº 0351277-85.2009.8.09.0051 - 22ª Vara Cível de Goiânia/SC; PROC. Nº 0001763-66.2012.5.18.0009 - 9ª VT de Goiânia/GO. 1º LEILÃO: início em 13/06/2022,
às 10h30min, e término em 15/06/2022, às 10h30min; LANCE INICIAL: 100% (cem por cento) do valor atualizado da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção
para o: 2º LEILÃO: início em 15/06/2022, às 10h31min, e término em 05/07/2022, às 10h30min; LANCE MÍNIMO: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DESCRIÇÃO
DO BEM: UM PRÉDIO RESIDENCIAL SOB Nº 30. CONTRIBUINTE: 44132-12-55-0001-00-000. MATRÍCULA: 51.680, do 1º CRI de Jacareí/SP. LOCALIZAÇÃO: Tv. Adriana
Rodrigues França, 30, Vila Pinheiro, Jacareí, SP, CEP 12307-070. DEPOSITÁRIO: Impacto Agrícola Ltda. I - CONDIÇÕES GERAIS: o leilão será conduzido pelos Leiloeiros Oficiais ALFIO CARLOS AFFONSO ZALLI NETO, inscrito na JUCESP sob o nº 1.066 e ERICK SOARES TELES, inscrito na JUCESP sob o n° 1.197, com endereço à Av. Francisco
Matarazzo, nº 1.752, conj. 2.305, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05001-200, realizado de forma ELETRÔNICA por meio do portal TEZA LEILÕES, website www.tezaleiloes.com.br.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 184/2022
Processo Administrativo nº 060649/2022
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 alimentos não perecíveis a serem utilizados na
produção da merenda escolar, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 8.349.762,60 (oito milhões trezentos e quarenta e nove mil setecentos e
sessenta e dois reais e sessenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 22 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 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, 06 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 195/2022
Processo Administrativo nº 63193/2022
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 enfermagem, conforme edital e seus
anexos.
Valor Estimativo: R$ 862.192,50 (oitocentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e dois reais
e cinquenta centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 22 de junho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22 de junho de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 22 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, 06 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2022
OBJETO: Alienação de imóvel pertencente a esta Municipalidade,
imóvel constituído por uma Gleba de Terra, sem benfeitorias, situada no
perímetro urbano desta cidade e comarca de Santa Bárbara d’Oeste,
Estado de São Paulo, no local denominado “Bairro Gerivá”, com uma
área superficial de 70.881,63 m², conforme as medidas e confrontações
descritas na Matrícula nº 53316.
ENCERRAMENTO: 07/07/2022 às 14h00Min DATA DE ABERTURA:
07/07/2022 às 14h30Min.
Poderão participar desta licitação, os interessados que atenderem a
todas as exigências constantes neste Edital e seus anexos, bem como
recolherem junto a Tesouraria Municipal- 1º andar do Prédio da
Prefeitura, a quantia em dinheiro ou cheque administrativo de 5% (cinco
por cento) da avaliação do imóvel de interesse, como garantia.
O Edital completo e seus anexos poderão ser retirados pelo site da
Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br,
Santa Bárbara d’Oeste, 06 de junho de 2022
RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração
APAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS
CNPJ/MF sob. nº. 47.409.669/0001-03
Com o atual estatuto social registrado sob nº. 700.346, em 20/12/21, e última
alteração
aprovado pela AGE de 05/05/2022 e prenotado sob nº. 414.667, em 01.06.2022 no
4ª RTD de São Paulo (SP) – Pessoa Jurídica
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores associados supermercadistas da APAS - ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE SUPERMERCADOS convocados para a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA a ser realizada na sede da APAS - Associação Paulista de
Supermercados, na Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo, SP, no dia 07 de
julho de 2022, em primeira convocação às 14 horas e, em segunda, às 14h30,
para deliberarem, na forma do Estatuto Social vigente na data da realização da
assembleia, sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição dos membros do Conselho
Fiscal (efetivos e suplentes) para o biênio 2022/2024; b) eleição dos membros do
Conselho Consultivo para o biênio 2022/2024; c) eleição dos membros do Conselho
de Administração para o biênio 2022/2024. Nota: De acordo com o Estatuto Social, é
necessária a prévia inscrição de chapas completas, aos respectivos cargos, o que
deverá ser feito presencialmente, na Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo, SP.
E ainda, conforme disposto no Estatuto Social, o voto poderá ser exercido por
representante constituído. Assim, as procurações devem ser entregues
presencialmente à APAS, com até 48 horas de antecedência em horário comercial, na
Rua Pio XI, 1200, Alto da Lapa, São Paulo, SP. São Paulo, 07 de junho de 2022.
Ronaldo dos Santos. Presidente da Diretoria Executiva.

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 Certificados 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 financeira com filial 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 refletir 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 específicos 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 identificação e de representação,
se for o caso. A Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a
Assembleia que não tenham sido apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada.
São Paulo, 03 de junho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores
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TERÇA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2022
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
APARTAMENTO 86-B EMPREENDIMENTO “STORY JAGUARÉ”
ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial matriculado perante a JUCESP sob o nº 954, autorizado por
DRACENA 1081 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF n.º
09.029.338/0001-40, endereço à Rua Hungria, 1400, 2º andar, Conjunto 21, Sala 8-J, Jardim Europa,
São Paulo/SP, sendo Devedor Fiduciante ARMANDO DE SOUZA PORTO, RG 10.121.338-4 SSP/SP,
CPF: 846.734.278-15, faz saber que, nos termos do artigo 27 e seguintes da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997,
realizará o Praceamento Eletrônico na modalidade exclusivamente online na plataforma www.bcoleiloes.com.br do
bem a seguir descrito. A unidade integra o empreendimento “STORY JAGUARÉ”, situado na Avenida Presidente Altino,
1632, Rua Barra Longa e Avenida Dracena, Centro Industrial Jaguaré, no 13º Subdistrito Butantã, São Paulo/SP, devidamente registrado no 18º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo (matrícula originária 216.349). Descrição:
Matrícula 234.458, do 18º CRI de São Paulo/SP: “Apartamento n. 86-B pavimento Bloco “B”, integrante do empreendimento imobiliário denominado “STORY JAGUARÉ”, situado na Avenida Presidente Altino n. 1632, Rua Barra Longa
e Avenida Dracena, no Centro Industrial Jaguaré, no 13º Subdistrito Butantã, com a área privativa de 59,850m2, área
comum de 52,510m2, incluindo-se o direito à guarda de 01 um automóvel de passeio na garagem coletiva do edifício,
perfazendo a área total de 112,360m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,44238%, no solo e nas outras partes
comuns do condomínio. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 082.179.0142-2. Lance Mínimo em 1a Praça: R$
371.930,59 (trezentos e setenta e um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos). Não havendo licitante ou se o lance mínimo ofertado for inferior ao valor retro, será realizada a 2a Praça. Lance Mínimo em 2a Praça: R$
230.007,56 (duzentos e trinta mil, sete reais e cinquenta e seis centavos). No valor em 2ª Praça estão incluídas as
despesas (prêmios de seguro, dos encargos legais e contratuais, dos tributos e taxas, inclusive ITBI para consolidação
da propriedade, contribuições condominiais até a data da realização do leilão), a serem atualizadas até a data do leilão. Data da 1ª Praça: terá início em 11/07/2022 às 10:00 horas, encerrando-se em 15/07/2022 às 10:00 horas,
caso os lances ofertados não atinjam o valor da 1º praça, a praça seguirá sem interrupção até às 10:00 horas
do dia 01/08/2022 (2º Praça). FORMA DE PAGAMENTO: A venda será à vista, observado o direito de preferência do
Devedor Fiduciante na arrematação do imóvel (Art.27, Parágrafo 2-B, Lei 9514/97), sem concorrência de terceiros,
após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão somado aos encargos e despesas. ÔNUS e GRAVAMES: Na Av. 2 consta Hipoteca em favor do
Banco do Brasil, a qual foi parcialmente cancelada na Av.4. Na Av. 14 consta indisponibilidade de bens e direitos do
devedor fiduciante referente ao processo n. 10002286620175020232, do TRT 2. Na Av. 15 consta execução, penhora,
arresto e indisponibilidade dos direitos do devedor fiduciante referente ao processo n. 1031543-97.2020.8.26.0100, da
12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. Na Av.17 consta indisponibilidade dos bens e direitos
pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10001064820205020232, do TRT 2. Na Av.18 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10008216420185020037,
do TRT 2. Na Av.19 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 00105743120205150037, do TRT 15. Na Av.20 consta penhora dos direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 1031543-97.2020.8.26.0100, da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/
SP. Na Av.21 consta indisponibilidade dos bens pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.
10017472520175020443, do TRT 2. Na Av.22 consta penhora dos direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.0010574-31.202.5.15.0037, do TRT 15, movida por Tania Souza da Silva Gasparini. Na Av.23 consta
indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.
10009867420195020232, do TRT 2. Av.24 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10019299320175020060, do TRT 2. Av.25 consta indisponibilidade dos bens e direitos
pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 00023234720145020085, do TRT 2. Av.26 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 00109464720195150123,
do TRT 15. Av.27 consta indisponibilidade dos bens pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.
10008064720185020053, do TRT 2. Av.28 consta indisponibilidade dos bens pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10022413720175020006, do TRT 2. Av.29 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10004422320185020232, do TRT 2. Av.29 consta indisponibilidade
dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10004422320185020232, do TRT 2.
Av.30 e 36 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.
10003310520195020232, do TRT 2. Av.31 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10011348520195020232, do TRT 2. Av.32 consta indisponibilidade dos bens pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10002789520175020231, do TRT 2. Av.33 consta indisponibilidade dos bens pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 000003034520135020012, do TRT 2.
Av.34 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.
10013317020195020028, do TRT 2. Av.35 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10000999120185020049, do TRT 2. Av.37 consta indisponibilidade dos bens e direitos
pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10002596820205020204, da 4ª Vara do Trabalho de
Barueri/SP. Av.38 consta execução, penhora, arresto e indisponibilidade dos direitos do devedor fiduciante referente
ao processo n. 1001830-24.2021.8.26.0462, da 2ª Vara Cível da Comarca de Poá/SP. Av.39 consta indisponibilidade
dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.10006816120175020232, do TRT 2.
Av.40 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.
100201998320195020205, do TRT 2. Av.41 consta indisponibilidade dos bens e direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 00031603920135020085, do TRT 2. Na Av.42 consta penhora dos direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n. 10563889620208260100, da 38ª Vara Cível da Comarca de São
Paulo/SP. Na Av.44 consta penhora dos direitos pertencentes ao devedor fiduciante referente ao processo n.
1001101902016502203, da 38ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP. O imóvel encontra-se ocupado. Em caso de
divergência com os números digitados na relação de gravame, levar em consideração as informações que constam na
matrícula 234.458, do 18º CRI de São Paulo/SP. EVENTUAL DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL É DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. CONDIÇÕES GERAIS: Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.
com.br. Os lances online e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. A eventual desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante. São
ainda de responsabilidade do arrematante todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como, mas não
se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será
realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e débitos de condomínio etc. A partir da data de realização do leilão quaisquer contribuições condominiais ou demais débitos do imóvel serão de responsabilidade do arrematante. O imóvel será vendido no estado em que
se encontra e sem qualquer garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. As comunicações ao devedor fiduciante nos endereços físicos do contrato bem como eletrônico informando as datas, local e horário da praça foram enviadas na forma do
artigo 27, Parágrafo 2º - A, da Lei 9.514/97. Mais informações através dos e-mails contato@bcoleiloes.com.br e comercial@bcoleiloes.com.br. Rogério Boiajion, matrícula 954.

www.bcoleiloes.com.br

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
Leilão online
1º Leilão em 17 de junho 2.022 às 10h00m e encerramento dia 20 de junho de 2.022 às 10h00m e
2º Leilão 20 de junho de 2.022 às 10h01m a 30 de junho de 2.022 com encerramento previsto às
10h00m. Bens : FIAT / SIENA ESSENCE 1.6 FLEX, ano/modelo 2015/2016 , placa FCF 6700, RENAVAM 1055455318 , chassis 9BD19716TG3267503 Natureza e nº do processo: Alienação de Bens do
Acusado nº 1512371-34.2021.8.26.0050 – CONTROLE nº 2021/001012. Vara: 29º VARA CRIMINAL
FORO CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA. Lance Minimo 1º Leilao R$ 22.434,53 / Lance Minimo
2ºLeilão R$ 17.947,62 . Na forma do artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil, ficam, desde
já, intimados da data e horário dos leilões o senhorio direto, o usufrutuário, o credor com garantia real
ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução . Acesse
o edital completo na plataforma www.liderleiloes.com.br .
Leiloeira Oficial TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA – JUCESP nº 723

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:

lanceja.com.br - 11 4426-5064

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE

LOJAS RIACHUELO S/A - CNPJ: 33.200.056/0001-49

9º LEILÃO DATA: 13/06/2022 - 14h00 - 20 Lotes de bens móveis:
UTILIDADES DOMÉSTICAS, VESTUÁRIO, TAPETES,
EQUIPAMENTOS P/ FOTOGRAFIA E 02 SERVIDORES IBM POWER 780
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Leão XIII, nº 500, Jd. São Bento, São Paulo/SP
Venda no estado em que se encontram, sem garantias.

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

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 004531259.2001.8.26.0100 – Partes: Exequente: ÉLCIO DE CASTRO NOGUEIRA x Executado(a) COMERCIAL 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), SENDO 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 arrematação. 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 LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI 9.514/97
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, com sede em São Paulo/
SP, na Rua Funchal, 411, 13° andar, conjunto 113-N, Vila Olímpia, CEP: 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 15.768.830/0001-30, nos termos da Escritura de venda e compra com pacto adjeto de alienação
fiduciária em garantia, firmada em 30/10/2017, no qual figura como Fiduciante: JOSÉ AUGUSTO DOS
SANTOS, brasileiro, gestor de empresa, portador do CPF n° 282.724.898-05, RG n° 30.186.388-X-SSP/SP e
ROSINEIDE MIRANDA DE SOUZA SANTOS, brasileira, funcionária pública, portadora do CPF n° 272.851.40899, RG n° 26.544.021-X-SSP/SP, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei
Federal 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Vicente Russo, nº 20, Condomínio Manacá, Bloco 05,
Apto. 31, Ferraz de Vasconcelos/SP, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e/ou On-line, nos
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 14 de Junho de 2022 às 09h00, em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 482.468,17 (quatrocentos e oitenta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos) o imóvel abaixo descrito, com a propriedade
consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo “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. OBS.: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97.
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 24 de Junho de 2022 às 13h00 para
realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 552.299,55 (quinhentos e
cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). O horário mencionado
neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.
net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF.
Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line. Os interessados
deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE
(www.superbid.net) e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com
antecedência de até 01 (uma) hora antes do início do leilão, não sendo aceitas habilitações após esse prazo.
Demais condições de participação online devem ser verificadas nos sites indicados. O envio de lances online se dará exclusivamente através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID
MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido. O(s)
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97,
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários,
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico,
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia,
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e
despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já
tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e
no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de
averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos
órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da
arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo
encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE
(www.superbid.net), o qual o participante deverá declarar ter lido e concordado com os seus termos e
condições ali estabelecidos para a participação no leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o
Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1°
de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.

Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna
público que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “Gold Leilões”. Dia 09/06/22 às
20:30hs. EXPOSIÇÃO: Dias 7, 8, e 9 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SOMENTE ONLINE
no site: WWW.GOLD.LEL.BR

.

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 – Partes: 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 leiloeiro: 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.

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
Leilão online
1º Leilão em 17 de junho 2.022 às 11h00m e encerramento dia 20 de junho de 2.022 às
11h00m e 2º Leilão 20 de junho de 2.022 às 11h01m a 30 de junho de 2.022 com encerramento previsto às 11h00m. Bens : YAMAHA / LANDER XTZ250 / 2007/2007 / DXN7017 / 911874003
/ 9C6KG021070006133 Natureza e nº do processo: Alienação de Bens do Acusado nº 151425132.2019.8.26.0050. Lance Minino 1º Leilão R$ 7.593,98 / Lance Mínimo 2º Leilão R$ 6.075,18 .Na
forma do artigo 889, inciso V, do Código de Processo Civil, ficam, desde já, intimados da data e horário
dos leilões o senhorio direto, o usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente
averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução . Acesse o edital completo na plataforma
www.liderleiloes.com.br .
Leiloeira Oficial TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA – JUCESP nº 723
SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará
leilão de antiguidades EM PROL “DUZZI VINTAGE LEILÕES”. Dia 14/06/22 às 18:00hs . EXPOSIÇÃO: De 07/06/22 à 14/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.duzzivintage.com.br.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - LEI 9.514/97
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, com sede em São Paulo/
SP, na Rua Funchal, 411, 13° andar, conjunto 113-N, Vila Olímpia, CEP: 04551-060, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 15.768.830/0001-30, nos termos da Escritura de venda e compra com pacto adjeto de alienação
fiduciária em garantia, firmada em 08/12/2017, no qual figuram como Fiduciantes: WILLIAN PIRES DIAS,
brasileiro, separado judicialmente, funcionário público estadual, portador do CPF n° 132.121.518-54, RG n°
21.143.252-SSP/SP e MARIA FERNANDA MIGUEL, brasileira, solteira, professora, portadora do CPF n°
254.390.398-48, RG n° 26.545.270-3-SSP/SP, ambos residentes e domiciliados na Rua Dona Herminda Borba
Attuy, nº 479, Parque São Domingos, CEP 05123-010, São Paulo/SP, levarão a PÚBLICO LEILÃO de modo
Presencial e/ou On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 14 de Junho de 2022
às 09h30, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 397.827,49 (trezentos e noventa
e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) o imóvel abaixo descrito, com a
propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo “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. OBS.: Ocupado. Desocupação por conta do
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o dia 24 de Junho de 2022 às 13h30 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 362.970,24 (trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta reais e vinte e
quatro centavos. O horário mencionado neste edital, na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação,
consideram o horário oficial de Brasília/DF. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado
exclusivamente on line. Os interessados deverão se cadastrar através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.
superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net) e se habilitar acessando a página deste
leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora antes do início do leilão, não
sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem ser verificadas
nos sites indicados. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através da Loja SOLD LEILÕES (www.
sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), respeitado o lance inicial e o
incremento mínimo estabelecido. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do
parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão,
pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do
mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão.
A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e
eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de
regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O arrematante pagará
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de
arremate. O edital completo encontra-se disponível na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e no
SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), o qual o participante deverá declarar ter lido e concordado
com os seus termos e condições ali estabelecidos para a participação no leilão. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

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.

Solicitamos o comparecimento de MATHEUS HENRIQUE BATISTA.
CTPS: 064107 / Série 00410 - SP, no prazo de 2 dias. O não comparecimento caracterizará Abandono Emprego, conf. Artigo 482 Letra I da C.L.T.
Danlex Serviços Ltda. CNPJ: 07.503.564/0001-96

EDITAL DE CITAÇÃO
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
J-04 e 07/06
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 20 de maio de 2022.

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
C O N D O M I N I A L m o v i d a p e l o C O N D O M Í N I O R E S I D E N C I A L A MÉRICAS, 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

ABANDONO DE EMPREGO

A7

COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP
CNPJ/MF Nº 60.850.575/0001-25 - NIRE Nº 3530005464-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Acionistas da Companhia Metropolitana de Habitação de
São Paulo- COHAB-SP, a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizarse no dia 14 de junho de 2022, às onze horas, no Gabinete da Presidência, na Rua São
Bento nº 405 - 14º andar, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: - PAUTA: 1 - PROPOSTA DA INTENÇÃO PERPETRADA POR ESTA COMPANHIA
E PELO MUNICÍPIO DE ITAPEVI EM PROCEDER A UM “ENCONTRO DE CONTAS”,
QUE TERÁ POR FINALIDADE O TRATAMENTO DA QUESTÃO ATINENTE À
REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL DENOMINADO
TANCREDO NEVES, LOCALIZADO EM DITO MUNICÍPIO, BEM COMO A
EXTINÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS EM CURSO, AJUIZADOS EM FACE
DA COMPANHIA, SOMADO À RESOLUÇÃO DA QUESTÃO PATRIMONIAL
E POSSESSÓRIA DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTA COHAB-SP,
LOCALIZADOS EM DITO MUNICÍPIO, JÁ QUE NÃO MAIS PERSISTE O INTERESSE
EM PROCEDER A NOVOS INVESTIMENTOS HABITACIONAIS NO LOCAL.
São Paulo, 03 de junho de 2022.
Gustavo Garcia Pires
Presidente do Conselho de Administração
Alexsandro Peixe Campos
Diretor Presidente da COHAB-SP

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA através do Leiloeiro responsável SR.SAMI RAICHER - Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCESP.930, com endereço comercial na Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP,
levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL as unidades abaixo descritas nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, os leilões presenciais serão em 1ª e 2ª praça no endereço Rua Mario de Andrade, 48 conj. 611
bairro Barra Funda; em : PRIMEIRO LEILÃO PRESENCIAL (1ª PRAÇA) DIA 13/06/2022 FINALIZANDO ÀS 10:00 e caso não haja
arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO PRESENCIAL (2ª PRAÇA) DIA 14/06/2022 FINALIZANDO AS 10:00 devidamente autorizado pela(S) credora(S) fiduciária(S): 01 ) ARES DA PRAÇA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.687/0001-39, com sede na Avenida República do Líbano, nº
1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 28/11/2017, aditado em 01/04/2019 e
10/08/2020, devidamente registrado na matrícula nº 143.960, perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, no qual
figuram como fiduciantes RENATA DE ALMEIDA SILVA, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 49.280.903-3-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 368.320.158-44, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos,
em PRIMEIRO LEILÃO lance mínimo igual ou superior à R$ 812.834,56 (oitocentos e doze mil, oitocentos e trinta e quatro reais
e cinquenta e seis centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária,
constituído por IMÓVEL: Apartamento 2709, da Torre B – Jasmin, localizado no 27º pavimento do empreendimento denominado
“Condomínio Parque Ventura Premium Clube”, situado na Avenida Bartholomeu de Carlos, número 675, e Rua “B”, no Bairro do
Picanço, perímetro urbano deste distrito, Município e Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, com a área privativa total de
68,010m2, área de uso comum de 56,071m2, (nesta incluída a área referente a 01 (uma) vaga indeterminada na garagem coletiva
do empreendimento), área total da unidade de 124,081m2 coeficiente de proporcionalidade de 0,0016647, fração ideal de terreno
de 18,257m2. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART.
30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, , com lance
mínimo, igual ou superior a R$ 674.598,18 (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e dezoito centavos)
02) VILLAGE OF KINGS INCORPORADORA LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 08.510.288/0001-56, com sede na
Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo – SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em
30/11/2016, devidamente registrado na matrícula nº 66.428, perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis de São Bernardo do
Campo/SP, no qual figuram como fiduciantes MARIO RIBEIRO DE MELO JUNIOR, brasileiro, casado, autônomo, portador da
Cédula de Identidade RG nº 40.914.572-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 320.064.938-09 e LIDIA ALINE LEANDRO DE
SOUZA, brasileira, casada, educadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 46.621.428-5-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob
nº 390.658.528-08, levará à PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO
iniciando com lance mínimo igual ou superior à R$ 595.631,01 (quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e
um centavo) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por
IMÓVEL: UNIDADE AUTÔNOMA, consistente do apartamento nº. 802, localizado no 8º. Pavimento da TORRE LUNA, parte integrante do “CONDOMÍNIO PRIME HOUSE CLUB LIFE” situado na Avenida Moinho Fabrini, nº 385, contendo a área privativa total
de 64,710m², área comum de 50,494m² já incluído o direito ao uso de 01 (uma) vaga na garagem coletiva do condomínio, perfazendo a área total de 115,204m2, coeficiente de proporcionalidade de 0,0021268 e fração ideal de terreno de 14,129m2, confrontando de quem da Avenida Moinho Fabrini, olha para a unidade autônoma – apartamento, pela frente com áreas do condomínio;
pelo lado direito com apartamento de final 01 e áreas do condomínio; pelo lado esquerdo com áreas do condomínio e vazio; e
pelos fundos com hall, apartamento de final 03, shaft telemático, shaft adm., áreas do condomínio e vazio. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja
arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO com lance mínimo, igual ou superior a R$
352.069,12 (trezentos e cinquenta e dois mil, sessenta e nove reais e doze centavos) 03) E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921,
Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em Garantia,
Livro 2549, fls 003, firmada em 24/09/2020, aditado em 14/06/2021, devidamente registrada na matrícula nº 151.328, perante o 2º
Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, no qual figuram como fiduciantes ANTONIO NUNES DE SOUSA NETO, brasileiro,
casado, vendedor, portador da cédula de identidade RG nº 44.985.927-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 367.838.748-93 e
LIGIA ALVES MOREIRA, brasileira, casada, vendedora, portadora da cédula de identidade RG nº 48.738.862-SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob nº 413.819.628-58, levará à PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO
com lance mínimo igual ou superior à R$ 792.841,38 (setecentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e
oito centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído
por IMÓVEL: Apartamento nº 707, localizado no 7º pavimento, da Torre Flamboyant – Torre A, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAÇA CIDADE MAIA (Subcondomínio 2)”, situado
atrás do Condomínio Residencial Alameda Cidade Maia, com a lateral direita voltada para a Rua Tabatinguera, de quem da Avenida Bartholomeu de Carlos olha para o empreendimento, com a área privativa de 86,060m², comum de 63,724m², (43,928m² coberta e 19,796m² descoberta), perfazendo a área total de 149,784m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000542 no terreno e nas
demais partes e coisas comuns do condomínio, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem, indeterminada, independentemente de tamanho, localizada indistintamente no 1°, 2º 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja
arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo, igual ou superior a R$
688.319,55 (seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) 04) E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do
Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda,
de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 12/04/2019, devidamente registrado na matrícula nº 151.070, perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, no qual figuram como fiduciantes
MARCELO BARBOSA VITORINO, brasileiro, casado, funcionário público, portador da Cédula de Identidade RG n° 22.332.851SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 247.925.598-04 e/ou REGIANE JUSTIÇA BARBOSA VITORINO, brasileira, casada, comerciante,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 26.462.411-SSP/SP, inscrita no CPF/MF n° 267.123.648-41, levará à PÚBLICO LEILÃO,
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO com lance mínimo igual ou superior à R$ 585.685,75
(quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 1610, localizado
no 16º pavimento, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
ALAMEDA CIDADE MAIA (Subcondomínio 1)”, situado na frente e do lado direito de quem da Avenida Bartholomeu Carlos olha
para o empreendimento, Bairro do Picanço, perímetro urbano deste Município, com a área privativa de 56,310m2, comum de
56,571m2, (43,060m2 coberta e 13,511m2 descoberta), perfazendo a área total de 112,881m2, correspondendo-lhe a fração ideal
de 0,000371 no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, com direito ao uso de 01 (uma) vaga de garagem,
indeterminada, independentemente de tamanho, localizada indistintamente no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA
LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo,
igual ou superior a R$ 526.947,42 (quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos)
05) E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede
na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos do Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em
03/08/2017, aditado em 17/08/2020, devidamente registrado na matrícula nº 151.551, perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis
de Guarulhos/SP, no qual figuram como fiduciantes CARLOS ALBERTO MARTINS, brasileiro, solteiro, montador, portador da
Cédula de Identidade RG nº 22.335.486-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 127.655.428-13, levará à PÚBLICO LEILÃO, nos
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO iniciando com lance mínimo igual ou superior à R$
1.444.740,86 (um milhão e quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) o imóvel
abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 703, localizado no 7º pavimento, da Torre Ingá – Torre B, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAÇA CIDADE MAIA (Subcondomínio 2)”, situado atrás do Condomínio Residencial
Alameda Cidade Maia, com a lateral direita voltada para a Rua Tabatinguera, de quem da Avenida Bartholomeu de Carlos olha para
o empreendimento, com a área privativa de 106,590m², comum de 97,376m², (71,215m² coberta e 26,161m² descoberta), perfazendo a área total de 203,966m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000716 no terreno e nas demais partes e coisas comuns
do condomínio, com direito ao uso de 02 (duas) vagas de garagem, indeterminadas, independentemente de tamanho, localizadas
indistintamente no 1°, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro
leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 867.687,29 (oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos) 06) E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.,
empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano, nº 1921, Ibirapuera,
São Paulo – SP, CEP 04501-002, nos termos da Escritura de Venda e Compra Com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada em
17/07/2018, aditado em 07/05/2020, devidamente registrado na matrícula nº 154.409, perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis
de Guarulhos/SP, no qual figuram como fiduciantes ROBSON CIPOLLI AMARO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.348.097-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 136.006.888-04 e/ou PRISCILA TORQUATO DOS
SANTOS AMARO, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.487.345-8-SSP/SP, inscrita no
CPF/MF sob nº 322.895.858-23, levará à PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO
LEILÃO com lance mínimo igual ou superior à R$ 1.752.587,77 (um milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da
credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Apartamento nº 2501, localizado no 25º pavimento, da Torre Flora – Torre B, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA CIDADE MAIA
(Subcondomínio 5)”, situado à frente e na lateral esquerda do terreno, de quem da Avenida Bartolomeu de Carlos olhar para o
imóvel e lateral esquerda voltada para a área verde, com a área privativa de 122,540m2, comum de 100,432m2, (76,902m2 coberta e 23,530m2 descoberta), perfazendo a área total de 222,972m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000684 no terreno e
nas demais partes e coisas comuns do condomínio, com direito ao uso de 02 (duas) vagas de garagem, indeterminadas, independentemente de tamanho, localizadas indistintamente no 1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeita a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO:
IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não
haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo, igual ou superior a R$
1.048.281,14 (um milhão, quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) 07) E.Z.L.I. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 10.429.192/0001-00, com sede na Avenida República do Líbano,
nº 1921, Ibirapuera, São Paulo/SP, CEP 04501-002, nos termos da Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária em
Garantia, datado de 14/11/2017, registrado na matrícula nº 153.284, perante o 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP,
no qual figuram como fiduciantes AMADEU AMORIM DE MACEDO, brasileiro, casado, diretor de operações, portador da Cédula
de Identidade RG n° 28.316.261-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF n° 263.694.318-85 ou HAGAR VANESSA VANALI DOS SANTOS
MACEDO, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 28.031.593-4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF n°
222.381.998-29, levará à PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO com
lance mínimo igual ou superior à R$ 1.250.930,31 (um milhão e duzentos e cinquenta mil, novecentos e trinta reais e trinta e um
centavos) o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da credora fiduciária, constituído por
IMÓVEL: Apartamento nº 2805, localizado no 28º pavimento, da Torre Bromélia – Torre B, integrante do empreendimento denominado “CIDADE MAIA RESIDENCIAL – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM CIDADE MAIA (Subcondomínio 4)”, situado na lateral esquerda do terreno, atrás do Condomínio Residencial Reserva Cidade Maia e a frente do Condomínio Residencial Botânica
Cidade Maia, de quem da Avenida Bartholomeu de Carlos olhar para o imóvel e lateral esquerda voltada para a área verde, com a
área privativa de 87,340m², comum de 82,372m², (63,488m2 coberta e 18,884m2 descoberta), perfazendo a área total de
169,712m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,000521 no terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio, com
direito ao uso de 02 (duas) vagas de garagem, indeterminadas, independentemente de tamanho, localizadas indistintamente no
1º, 2º, 3º e 4º subsolo, sujeitas a utilização de manobrista. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA
DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja arrematação em primeiro leilão, fica desde já
designado o SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo, igual ou superior a R$ 828.537,48 (oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos
e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) *Tramita ação nº 1013878-50.2021.8.26.0224, junto à 7ª Vara Cível da comarca de
Guarulhos/SP, movida por Amadeu Amorim de Macedo em face de E.z.l.i. Empreendimento Imobiliario Ltda.E neste(es) será(m)
aceito(s) o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior à somatória do valor da dívida reajustada até aquela data,
acrescido das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto,
inclusive do imposto de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão (valor de 5%
cinco porcento sobre o valor da arrematação á título de comissão de leiloeiro) ; o bem será vendido, observada a Convenção de
Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual ao
estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. OBSERVAÇÃO:
TODOS IMÓVEIS ACIMA DESCRITOS ESTÃO OCUPADOS, A DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS
DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97No caso de não cumprimento da obrigação assumida, no prazo estabelecido, estará o proponente
sujeito a sanções e a responsabilização por perdas e danos. Em caso de acordo ou arrematação com direto de preferência, o fiduciante ficará obrigado á pagar a comissão do leiloeiro no importe de 5% do valor ofertado/acordado. CADA LOTE OU UNIDADE
DESCRITA SÃO UNICOS OU SEJA OS (7) IMÓVEIS SÃO LOTES UNICOS E EM CASO DE CANCELAMENTO POR ORDEM
JUDICIAL SERÁ APENAS O LOTE A SER CANCELANDO, NÃO INFLUENCIANDO NOS DEMAIS, E A total responsabilidade
deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de
outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de
Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3099-0483 ou e-mail do Leiloeiro: contato@raicherleiloes.com.br - As informações aqui disponibilizadas foram obtidas em bases públicas, para a finalidade específica de dar ciência ao potencial comprador sobre a real situação jurídica do imóvel, não devendo ser utilizadas, em hipótese alguma, para outras finalidades.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014638-63.2020.8.26.0602. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível,
do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). José Elias Themer, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDERSON ASCENCIO,
Brasileiro, RG 30350981, CPF 221.518.298-98, com endereço à Rua Mario de Campos Lima, 34, Conjunto Habitacional Julio de Mesquita
Filho, CEP 18053-080, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de BANCO
VOLKSWAGEN S/A., alegando em síntese: firmou com o réu Contrato de Abertura de Crédito Fixo Com Garantia de Alienação Fiduciária
na modalidade CDC, nº 42737230, referente ao veículo NISSAN/VERSA 10, 2018/2019, Chassi 94DBFAN17KB101977, Renavam
01158829008, Placas: QOS1194, com valor financiado de R$65.281,44 com vencimento da 1ª parcela em 20/10/2019 e última em
20/09/2023. Está em atraso desde 20/11/2019, daí do pedido de busca e apreensão e rescisão do contrato. O veículo foi apreendido no
Estado de Pernambuco (fls. 133) em posse de terceiro. 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 Sorocaba,
aos 04 de maio de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO 1044796-55.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 10ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CELSO
FERNANDO RIBEIRO, brasileiro, CPF 18697577934, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de
MOLOTOK DE SOUZA KITTO, alegando em síntese, que constituiu entidade familiar com pessoa do mesmo sexo, Sr. MURILO RIBEIRO
DE ARAUJO em meados de 1.977. Assim, durante 42 (quarenta e dois) anos manteve relação estável homoafetiva, pública, contínua e
duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, até que seu companheiro veio a falecer em 09/04/2020, requerendo a
declaração judicial dessa união. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2022.
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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. SRPRFMG 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.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL EM MOGI DAS CRUZES/SP – EM 15/06/2022 - Anexo I

LOTE 001 MOGI DAS CRUZES/SP – Casa n° 527 e seu respec�vo terreno, no lote n° 02, da quadra “F”, situada na rua Capitão Amado, Vila Jundiaí, distrito de Braz Cuba.
Área total construída: 272,65m² (IPTU), Área total de terreno: 300,00m². Contribuinte sob nº 21.019.013.000.3. Matrícula nº 7.292 do 1° RI local. Obs.: (i)
Regularização e encargos perante aos órgãos competentes da divergência da área de terreno e área construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no
RI, correrão por conta do arrematante; (ii) O imóvel possui pendências no IPTU, que deverão ser apurados e pagos pelos vendedores, sem direito a reembolso; e (iii)
Imóvel encontra-se ocupado, com a desocupação no prazo de 60 dias. Lance Inicial: R$ 680.000,00.
EDITAL DE LEILÃO - Os proprietários, residentes em São Paulo/SP, doravante como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações,
denominados simplesmente VENDEDORES, tornam público, que venderão em onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos
leilão do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de suas propriedades, poderão ser solicitados pelos VENDEDORES, para ﬁns de concre�zação da
relacionado no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração
normas e disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate
Privado. O leilão terá início a par�r da data da liberação do imóvel no site, para envio poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível,
de lances on-line, encerrando-se no dia 15/06/2022, a par�r das 15:00 horas e será na conta a ser indicada pelos VENDEDORES, em conformidade com a condição de
realizado na Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À
Leiloeira Oﬁcial, Sra. Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias,
alienação do imóvel relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. contados da data da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem
HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a
se habilitar acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO,
antecedência de até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da
do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de
do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado
de fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Deﬁni�va de Venda e
minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham oportunidade Compra. 8.2. Os VENDEDORES deverão lavrar o instrumento de formalização da
de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação da venda,
expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade
DECLARAÇÃO DOS COMITENTES VENDEDORES - 4.1. Os VENDEDORES, legí�mos de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da
proprietários, declaram sob as penas da lei, que o imóvel se encontra livre e escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por
desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura deﬁni�va. 8.3. O competente
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação, Instrumento Aquisi�vo será ﬁrmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel relacionado no Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos,
Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente on- na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte dos VENDEDORES. 8.4. Os
line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se aos VENDEDORES, o VENDEDORES se obrigam a fornecer ao arrematante, ﬁcha de matrícula do imóvel,
direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se
inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com posi�vas, com as devidas jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à transferência do
venda, ﬁca condicionada a exclusivo critério dos VENDEDORES. O valor atribuído imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável
para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. Os pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente aos VENDEDORES. 9.
VENDEDORES, irão analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07 (sete) dias SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do
úteis, após o término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e será
aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto,
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do arrematante nos serviços de
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. Os comitentes VENDEDORES
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel deﬁni�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo dos VENDEDORES, nos
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade dos VENDEDORES pela
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelo
imóvel apregoado. 5.6. Os interessados deverão cien�ﬁcar-se previamente, das arrematante, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos
restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. A posse direta ou indireta do
imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento total do negócio e
obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especiﬁcações de assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos, de
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, quando
tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de u�lização pelos
responsabilidade do arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por VENDEDORES, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este
pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los
própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e deﬁni�va no país. prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais pedidos
5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via eiden�ﬁcação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se mail contato@zukerman.com.br . 11.5. As demais condições obedecerão ao que
emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
representantes deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.
MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br

LEILÃO CHB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Presencial e Online
1º Leilão: 21/06/2022 às 09hs | 2º Leilão: 21/06/2022 às 14hs | 3º Leilão 28/06/2022 às 09hs
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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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002381-29.2013.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taboão da Serra,
Estado de São Paulo, Dr(a). Ruslaine Romano, na forma da
Lei, FAZ SABER a R.F. TELAVO TELECOMUNICAÇÕES
LTDA, CNPJ 01.010.502/0001-66, que lhe foi proposta uma
ação de Protesto por parte de Cunha Empreendimentos e
Participações Ltda, para ser notificado a abster-se de alienar
ou onerar seus bens. Deferida e realizada a notificação ou
interpelação ou autos serão entregues ao requerente (art. 729
do CPC). Encontrando-se ela em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de Taboão da Serra,aos 17 de maio de 2022.[7,8]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0014548-89.2020.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo, Dr(a). RODRIGO GORGA CAMPOS, na forma da
Lei,etc.FAZ SABER que nos autos de Cumprimento de sentença, movidos por Fernandes Administração e Participação
S/A, foi deferida a intimação, por edital, do executado Edson
Luiz Ferreira dos Santos,CPF 015.394.368-88,que se encontra em lugar ignorado,sobre o bloqueio pelo Sistema SISBAJUD no valor de R$882,97. Passando a fluir dos 20 dias supra
o prazo de 5 dias para impugnação. Decorrido o prazo, será
nomeado Curador Especial. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
[07,08]
São Bernardo do Campo, aos 18 de maio de 2022.

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

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

IRACEADM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.

CNPJ 57.235.426/0001-41
Demonstrações Financeiras para os Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais-R$)

CNPJ: 23.485.053/0001-45
AGÊNCIA
DESTAK
DEe 31/12/2020
PUBLICIDADE LTDA ME.
Demonstrações
Financeiras em 31/12/2021

Demonstração do Resultado

Balanços Patrimoniais

2021
2020
2020 Balanço patrimonial
2021
2020 Demonstração do Resultado
Ativo
dez-21 dez-20 Passivo e Patrimônio Líquido
dez-21 dez-20
dez-21 dez-20
Editais,
Atas, Balanços,
Avisos,
Declarações, Comunicados.
Receita Líquida
402.554 253.140
Ativo Circulante
Passivo Circulante
615.257,21
354.660,41
ATIVO
974.889,26
571.349,04 PASSIVO
974.889,26
571.349,04 Receita Bruta
Custo
dos
produtos
vendidos/revendidos
(237.208)
(153.508)
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
5.765
17.264
AGÊNCIA
DESTAK
DE
PUBLIC
Empréstimos
e
fi
nanciamentos
42.662
14.187
das Receitas São
(22.454,29)
(12.944,71)
Ativo Circulante
973.089,26
569.628,31 Passivo
Circulante
11.962,69
12.675,04
AGÊNCIA
DE99.941PUBLICIDADE
LTDA32.003ME.
R: Pimenta
Bueno,
232 - Belém
- CEP(-)(=)Deduções
03060-000
Paulo
/ SP Contas a DESTAK
165.346 99.632
receber
68.269 Fornecedores nacionais
40.479 Lucro Bruto
Resultado Operacional
Disponibilidades
258.837,53
249.347,86 Fornecedores Nacionais
263,81
279,76
(Despesas)
Receitas
Operacionais
Estoques
83.957 43.809 Fornecedores estrangeiros
48.181
22.008
Editais,
Atas, Balanços, Avisos,
Declara
592.802,92 Editais,
341.715,70
e-mail:
destak@destakpublicidade.com.br
Atas,
Avisos,
Declarações,
Comunicados.
Caixa
185.217,22
184.644,33
Fornecedores Serviços
P. J.
263,81
279,76 Bruto/Líquido
Despesas comerciais
(66.316) (40.131)
Impostos a Balanços,
recuperar
5.918 3.307
Salários e encargos a recolher
9.392 5.231 Despesas administrativas
Despesas Operacionais
(141.287,00)
(69.532,99)
(47.649) (29.632)
Aplicações de
Obrigações Tributárias
11.698,88
12.395,28
Imposto de renda e contribuição social
5.415 5.193 Impostos e contribuições a recolher
5.711
6.314
Pimenta
Bueno,
232ação-ICMS
Belém
CEP 03
Lucro Operacional Bruto
451.515,92
272.182,71
Resultado
com Sinistro/Ganho
- -3.420
R: Pimenta
Bueno,
232
- Belém1.221- CEP
03060-000 SãoR:
Paulo
/ SP
Instrumentos
financeiros
e derivativos
2.219
Liquidez Imediata - FAF
73.620,31
64.703,53
Impostos e Contri- Tel / Fax: (11)3107-0933
Dividendos a pagar
21.259 8.967 Ação do ICMS
(50.387)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 451.515,92
272.182,71
Despesas do exercício seguinte
1.444 1.125
Direitos Realizáveis
buições s/Receitas
11.698,88
12.395,28
4.731 3.231 Lucro
Operacional antes
do
destak@destakpublicid
e-mail:
(-) IRPJ
(29.539,60)
(15.584,70)
e-mail:
destak@destakpublicidade.com.br
Outros
ativos circulantes
3.753 2.239 Outras obrigações
Att:
Dias 320.280,45
/ Raquel
Gomes
-40.500,00
“Gazeta
São
Paulo”Fone:
(11)
3729a Curto
Prazo Vera714.251,73
Passivo não
Circulante
40.500,00 de
Resultado
Financeiro
995
33.289
Total
do
Passivo
Circulante
163.939
100.417
(-) CSLL
(17.723,75)
(9.350,83)
Total do Ativo Circulante
207.413 143.424
Receitas financeiras
3.132
2.889
Passivo Não Circulante
Empréstimos a Receber
118.606,14 Empréstimos e Financiamentos 40.500,00
40.500,00 Lucro Operacional Líquido
(11)3107-09
Tel / Fax:(6.495)
Ativo Não Circulante
404.252,57
247.247,18
Tel / Fax: (11)3107-0933
(6.291)
Empréstimos e financiamentos
9.365 16.684 Despesas financeiras
Balanço patrimonial

2021

6600 / 94390-6803
5051-7723
/ 5051-4611As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas Depósitos judiciais
44,89 / Empréstimos
a
114
114
Provisão para contingências
52.342 1.749 Lucro Operacional antes das
Imposto de renda e contribuição
9.094,50
Pagar Longo Prazo
40.500,00
40.500,00
Att:
Vera
Dias
/ Raquel
- “Gazeta
de S
ParticipaçõesGomes
Societárias
(2.368) 29.887
Att:
Vera
Dias
Gomes
“Gazeta
de
São
Paulo”Fone:
das Notas
Explicativas
estão à disposição
dos Srs./ Raquel
Impostos
e contribuições
a recolher
3.372 4.522(11) 3729social
diferidos
21.969
3.425
192.534,92 Patrimônio Líquido
922.426,57
518.174,00
Resultado de Equivalência Patrimonial
(280)
e-mail: vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
65.079 22.956 Lucro antes do Imposto de Renda
Impostos a Recuperar Longo Prazo
162
165 Total do Passivo Não Circulante
Acionistas
na
sede
da
Companhia
1.720,73 Capital/Capital Social
196.372,00
196.372,00
6600
/ 94390-6803 /e da5051-7723
/ 5051-4611
ativos não circulantes / 5051-4611
500
500 Patrimônio
Líquido
6600A Diretoria
/ 94390-6803 / Outros
5051-7723
Contribuição Social
(2.368) 29.607
1.720,73 Reservas de Lucros
321.802,00
74.554,82
Imobilizado
19.041 18.962 Capital social
21.000 21.000 Imposto de renda e contribuição social
atendimento@gazetasp.com.br;
eduardo@revesp.com.br
Resultado do
Intangível
343
234 Reserva legal
José Carlos de Oliveira Souza
- 3.425 Correntes
(16.928) (11.450)
e-mail:
vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp
e-mail:
vera@gazetasp.com.br;
revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
Total do Ativo Não Circulante
42.128 23.400 Reserva para
Exercício/Apuração
404.252,57
247.247,18
Contador - CRC 1SP130997/O-5
18.544
698
investimento
- 2.935 Diferidos
Total do Ativo
249.542 166.824 Reserva de expansão
Autorização de 1.720,73
Publicação
(753) 18.855
- 15.814 Lucro Líquido do Exercício

Tributos a Compensar
44,89
Adiantamentos
521.671,92
Estoques
192.534,92
Ativo não Circulante
1.800,00
Ativo Realizável a Longo Prazo
1.800,00
Empréstimos a
Receber Longo Prazo
1.800,00

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@reve
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
As demonstrações financeiras completas, contendo
Notas Explicativas e o parecer dos auditores independentes
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Lucros e prejuízos acumulados
(476)
277
Total do Patrimônio Líquido
20.524 43.452
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 249.542 166.824

A Diretoria
Contador: Leandro Mariano da Silva
CRC 1SP334108/O-5
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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.

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: 1000748-76.2019.
valor total: R$ 28,00

IMOBILIÁRIOS DA 454ª e 455ª SÉRIES DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 454ª e 455ª 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 financeira com filial 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 27 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 concessão de autorização prévia para a realização de operação de fusão & aquisição, entre
a Bait, Inc. (“Bait”) e a Gafisa S.A. conforme Fato Relevante, divulgado por esta última, em 21 de março de 2022,
disponível para consulta em seu website; (ii) dar ciência aos Titulares do CRI sobre a rerratificação da Ata de Assembleia
Geral Extraordinária da Arpoador realizada em 15 de outubro de 2021 para a correção de erro material constante no
protocolo de incorporação realizado para viabilizar a incorporação reversa da RK14 SPE Empreendimentos e
Participações Ltda. pela Arpoador Administração e Participação S.A., no que toca ao seu capital social. Informações
Gerais: a AGCRI será realizada de forma digital, nos termos da Instrução CVM nº 81, de 30 de março de 2022, 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 específicos 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 identificação
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, 07 de junho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A. - Arley Custódio Fonseca Diretor de Relações com Investidores

04 e 07/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007831-55.2019.
valor total: R$ 42,00
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K-07e08/06

04 e 07/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1017331-37.2021.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
valor
total:
R$
28,00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
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PROC: 0001356-61.2014.
valor total: R$ 42,00
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº1002615-15.2015.8.26.0100. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial – Duplicata. Exequente: EVERDRY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. Executado: BURGER 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.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
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SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: COMUNICADO
Ref.: Pregão (Eletrônico) de Registro de Preços nº 77/01162/21/05
Por razões administrativas, comunicamos que a sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico nº
77/01162/21/05 - Oferta de compra nº 081101080462022OC00014 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição e Distribuição de Consumíveis Através da Rede de Suprimentos - Informática para as Escolas da Rede
Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino,
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e para o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e
Outras Drogas – CRATOD, que ocorreria na data de 08/06/2022 às 10:30 horas, está Adiada Sine Die.
SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00042/22/02 – OBJETO: Projeto Executivo de Obra Nova por Implantação de Projeto Padrão - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): Terreno B. Centro, Rua Pedro Cardoso de
Campos, s/n - Cep: 17260-000 - Centro – Itaju, em SP - ABERTURA PREVISTA DA LICITAÇÃO (DIA E
HORA): 08/07/2022, às 09:30 hs.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021 http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações.
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA,
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP.
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido
no edital. ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações
SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00035/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Mal Floriano – Rua Dona Julia, 37 – Vila Mariana, em SP - ABERTURA
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 29/06/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00061/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Mal Juarez Tavora – Rua das Figueiras, 2491 – Campestre – Santo
Andre, EE Dr Carlos de Campos – Rua 11 de Agosto, s/n – Vila America – Santo Andre, EE João Baptista
Marigo Martins – Est. Do Pedroso, 3989 – Jd Riviera – Santo Andre, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO
(DIA E HORA): 29/06/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00067/22/02 – OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/CEL Paulino Nunes Esposo – Estrada Ecoturistica de Parelheiros, 365,
Jardim Casa Grande, EE Sold Jose Iamamoto – Rua Strauss, 697 – Jd. Arco Iris – Diadema, EE Profa Anesia
Loureiro Gama – Rua Eduardo de Oliveira, 35 – Jd Silvestre – São Bernardo do Campo, em SP - ABERTURA
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 29/06/2022, às 14:00 hs.
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021 http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃOhttp://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s)
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA,
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s)
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

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 deliberará sobre a seguinte ordem do dia: 1) Exame do Relatório da Diretoria e das demonstrações Financeiras da CPD de 31/12/2021. 2) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração. 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 01/06/2022. Presidente do Conselho.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 0002254-64.2021.8.26.0048.O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a MARIO CELIO MACHADO, Brasileiro,
CPF 034.116.938-27, que lhe Foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de M Maluf
Automóveis Epp. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, nos termos do artigo 135 do
Código de Processo Civil, de MARIOCELIO MACHADO, para, em querendo, manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15
(quinze) dias, que fluirá apos o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Atibaia, aos 16 de maio de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1002689-27.2020.8.26.0704. A MMª Juiza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro
Regional XV – Butantã/SP, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc... Faz Saber a ISABELLA ARAUJO DI
MASE, RG. 54.084.937-6-/SP e CPF. 507.988.788-51, que CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA ITALIANA, ajuizou ação de Execução
de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 50.159,63 (Abril/2022), onde a co-ré é proprietária da unidade 133 do Edifício Porto Fino e
encontra-se em débito com o rateio de despesas condominiais vencidas após o dia 11/01/2003, conforme constam nos documentos
anexados nos autos. Estando a co-ré em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, pague a dívida, custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% a contar da citação. (Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os
honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade) ou querendo, ofereça Embargos à Execução, em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (Art. 257 inciso IV do NCPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade, São Paulo, 31 de maio de 2022.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1007342-13.2021.8.26.0001. O Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA
SILVEIRA, MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional I – Santana/SP, na forma da Lei etc. Faz Saber a MARIO CAMACHO
GUZMAN, mexicano, taxista autônomo, portador da RNE n.º V856244-F e CPF. 235.314.488-89, que lhe foi proposta ação monitória
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE SÃO PAULO – RÁDIO TÁXI,
CNPJ. 46.553.947/0001-20, com sede à Avenida Paulista, n.º 726, Cj. 1701, Bela Vista/SP. Após diligenciar em todos os endereços
constantes dos autos, verificou-se que o requerido encontra-se em lugar ignorado, razão pela qual foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL
para, no prazo de 15 dias, proceder ao pagamento da quantia disposta na inicial, efetuando ainda o pagamento dos honorários advocatícios
de 5% do valor da causa, ficando desobrigado do pagamento das custas processuais (art. 701 e §§ do CPC). Advirta-o, ainda, a respeito da
imediata constituição do título executivo judicial (hipótese em que a Serventia anotará o início a fase de cumprimento do julgado), caso
permaneça inerte, não cumprindo o quanto requerido ou não apresentando embargos à ação, desde que o faça por meio de ADVOGADO
(arts. 701, §2º e 702, ambos do CPC). Na hipótese dos embargos versarem sobre cobrança superior ao valor, competirá ao réu declarar o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos. O
juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% por cento sobre o valor da causa,
em favor do autor (art. 702, § 11, do (CPC). Caso o réu não tenha condições financeiras de contratar um Advogado, poderá requerer ao
Estado de forma gratuita com antecedência, procure a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nº
594, 2º andar, salas 202 e 204, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP 02546-000. São Paulo, 25 de abril de 2022.
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0002306-64.2022.8.26.0100 - Processo Princ. nº 1060970-42.2020.8.26.0100. O Dr.
Carlos Eduardo Borges Fantacini, MMº Juíz de Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central/SP. Faz Saber a ADEMILDE DANTAS PEREIRA,
RG. 15.402.607-7/MG e CPF. 039.243.908-51, ADEONIS DANTAS PEREIRA, RG.11.630.097-8 MG e CPF.252.431.008-62 e da
empresa sucessora AN09 SPORT E ENTRETENIMENTO EIRELLI, CNPJ. 22.841.606/0001-92, representada por seu sócio
ALEXANDRE NAVARRO BARONI, RG. 20.715.654-2 SP e CPF. 140.038.168-11, sócios da Empresa: RPM SPORTS & EVENTOS
LTDA – EPP, CNPJ. 24.582.931/0001-03, que a Credora VISEU ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, ofereceu
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dos devedores citados, com o objetivo de incluir no pólo passivo da ação, como
devedores solidários, os sócios da Empresa executada acima citada, visando receber o crédito de R$ 36.652,79 (Julho/2020), objeto de
cobrança judicial por meio desta execução. Assim, com base no artigo 134 e 135 do CPC, ficam os sócios CITADOS, para que, no prazo de
15 dias ofereçam manifestação acerca do pedido, inclusive com indicação de provas, ficando advertidos que será nomeado curador especial
em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital publicado na forma da Lei. São Paulo, 17 de maio de 2022
Edital de Citação com Prazo de 30 dias. Processo nº 1042630-21.2018.8.26.0100. O Dr. Mario Chiuvite Júnior, MMº Juíz de Direito da
21ª Vara Cível do Foro Central /SP. Faz Saber a SAMUEL TEOFILO DE VASCONCELOS FILHO, RG. 22.466.269-7-SSP/SP e CPF.
125.034.028-44, que por parte de SERGIO CORREDATO, RG. 29.719.449-5 e CPF. 176.900.848-93, foi ajuizada ação de Cobrança no
valor de R$ 5.575,90(Abril/2018), referente contrato de locação residencial firmado entre as parte em março de 2014, onde o executado ao
sair do imóvel deixou em aberto débitos condominiais referentes aos meses de abril a agosto de 2014, conforme constam nos documentos
que foram descritos e anexados nos autos. Estando o executado em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no
prazo de 15 dias úteis após fluir o prazo de 30 dias supra, querendo ofereça defesa, sendo advertido dos artigos 344 e 355, II do NCPC,
sendo que presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, ficando advertido que será nomeado curador especial
em caso de revelia, nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de maio de 2022.
Edital de Intimação com Prazo de 20 dias. Processo nº 0002331-79.2020.8.26.0704. (Cumprimento de Sentença). Processo
Principal nº 1001707-23.2014.8.26.0704. A Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do
Foro Regional XV - Butantã/SP. Faz Saber a ZODJA GRACIANI, CPF. 269.350.738-39, RG. 20.082.000-X, que por parte de COLÉGIO
MORUMBI LTDA, foi ajuizada ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, objetivando receber da requerida o valor de R$
12.737,42 (Abril/2021). Tendo em vista o Bloqueio Judicial em conta corrente da requerida no valor de R$ 326,61, os quais foram
bloqueados, transferidos e penhorados nos autos supra. Estando a requerida em local ignorado, expede-se o presente edital de intimação
para que no prazo de 15 dias a fluir após o prazo supra de 20 dias, ofereça impugnação (artigo 525 do Código de Processo Civil – Lei n.º
13.105/2015). Em caso de revelia, será nomeado curador especial nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da Lei.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE IVONNE ROVAY ACIARI,
REQUERIDO POR ELIANA ACIARI TOFANI E OUTRO - PROCESSO Nº1012264-34.2020.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 2ª Vara
da Família e Sucessões do Foro Regional I – Santana/SP, Dr. Davi Capelatto, na forma da Lei, etc... Faz Saber a quem o presente edital vir
ou dele conhecimento tiver que, por sentença proferida em 20 de Janeiro de 2022, foi decretada a INTERDIÇÃO de Ivonne Rovay Aciari, ora
declarada absolutamente incapaz de honrar compromissos familiares, sociais e legais na forma do artigo 3º, II e artigo 1773 do CPC, haja
vista que o Perito constatou que a Interditanda é portadora da doença de Alzheimer e de sequelas de traumatismo craniano encefálico,
conforme Sentença proferida nos autos, sendo lhe nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, sua filha Claudia Aciari.
CUMPRA-SE. Para conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2022.

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 PLINIO ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada
na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.342.072 o requerimento 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, emolumentos, 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 purgação 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2022 - PROC. ADM N° 1760/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E
EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
O Município de Igaratá, através do Setor de Licitações e Contratos, torna público e para conhecimento de todos os interessados que houve a RETIFICAÇÃO do edital da licitação em epígrafe.
Fica aberto novo prazo e alterada a data da sessão de credenciamento para o dia 29/06/2022 às
10:00 horas nos termos do §4º do Art. 21 da Lei 8.666/93.
A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos devidamente
retificados poderá ser obtido no site www.igarata.sp.gov.br na aba “licitações”.
Maiores informações: 011 4658-1318, licitacaoigarata@gmail.com
Igaratá, 06 de junho de 2022.
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO
ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022 - PROC. ADM N° 4889/2022
O município de Igaratá faz saber que houve erro material na redação da publicação veiculada no
diário oficial (edição 685), conforme é descrito abaixo:
Onde se lê: “As inscrições poderão ser realizadas a partir das 09:00 do dia 01/06/2022 até as 17:00
horas do dia 14/02/2022 (...)”
Leia-se: “As inscrições poderão ser realizadas a partir das 09:00 do dia 01/06/2022 até as 17:00
horas do dia 14/06/2022 (...)”
As demais disposições permanecem inalteradas.
Igaratá, 06 de junho de 2022.
PAULO ROBERTO DE CASTRO ABRANTES FERRÃO NETO
ASS. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

COMUNICADO
DANIELA CRISTINA MRACHNA, Pregoeira Oﬁcial do Município de Maracaí, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO a
todos os interessados e/ou que deste tiverem conhecimento,
que os autos do Pregão Eletrônico 025/2022 – referente ao Processo Licitatório n. 035/2022, que tem por objeto a “REGISTRO
DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CNSTRUÇÃO
E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS (ITENS
FRACASSADOS PROCESSO 006/2022) ”, com a sessão marcada para o dia 06/06/2022 às 09h00, teve a sessão reagendada em razão da indisponibilidade do sistema por tempo superior
a 10 minutos em respeito ao artigo 35 do Decreto 10.024/2019,
a sessão foi reagendada para o dia 07/06/2022 as 09h00.
Maracaí, em 06 de junho de 2022.
Daniela Cristina Mrachna
Pregoeira Oﬁcial
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

EDITAL PROCESSO Nº 058/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 – SRP N° 036/2022
Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REPARO DO FORRO PVC, RETIRADA E INSTALAÇÃO DO FORRO PVC,
RETIRADA DO FORRO DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E
INSTALAÇÃO DE FORRO PVC”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer
às especiﬁcações do instrumento convocatório. O recebimento das propostas de preços será até o dia 28/06/2022 e o início da sessão para disputa de
preços será dia 28/06/2022 às 09h00m.
Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e
http://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário oﬁcial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.
Maracaí – SP, em 06 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

MINUTA DE EDITAL PROCESSO Nº 061/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 – SRP N° 038/2022
Objeto: “REGISTRO DE PREÇO DE CONCRETO USINADO CLASSE DE
RESISTENCIA C20 (FCK=20 MPA) COM PEDRA BRITA 0 E 1, SLUMP=100+/-20MM, PARA USO EM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, GUIASE
SARJETAS E OBRAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO”.
As propostas serão encaminhadas por meio eletrônico e deverão obedecer
às especiﬁcações do instrumento convocatório. O recebimento das propostas de preços será até o dia 29/06/2022 e o início da sessão para disputa de
preços será dia 29/06/2022 às 09h00m.
• Site para a retirada do edital: www.maracai.sp.gov.br/licitacao e
http://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Site para realização do pregão: http://138.122.40.102:5656/comprasedital/.
• Esclarecimentos: licitacao@maracai.sp.gov.br.
• Referência de tempo: Horário oﬁcial de Brasília.
Informações pelo telefone (18) 3371-9500.
Maracaí – SP, em 06 de junho de 2022.
Paulo Eduardo da Silva
Prefeito Municipal

Absolute Holding Ltda.

CNPJ/ME nº 31.852.708/0001-02 - NIRE 35.235.377.316
4ª Alteração do Contrato Social para Transformação Absolute Holding Ltda. de Sociedade
Empresária Limitada para Sociedade por Ações sob a Denominação Social Absolute Holding S.A.
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: (1) Fabiano Cunha Guido Rios, brasileiro,
administrador de empresas, casado, RG nº M-7 102660 SSP/MG, CPF/ME nº 928.335.606-30,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.355,
28º andar, conjunto 282, CEP 04538-133 (“Fabiano”); (2) Roberto Serra Campos Junior, brasileiro,
casado, engenheiro, RG nº 92002143706 SSP/CE, CPF/ME nº 773.312.223-68, residente e domiciliado
em São Paulo/SP, na Avenida Jurema, nº 200, apartamento 81B, Indianópolis, CEP 04079-000
(“Roberto”); (3) Renato Medrado Botto de Barros, brasileiro, casado, economista, RG nº 116975202
IFP/RJ, CPF/ME nº 088.703.247-88, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Tuim, nº 444,
apartamento 151, Moema, CEP 04514-100 (“Renato”); (4) Felipe Luiz Ramos de Carvalho, brasileiro,
solteiro, maior, economista, RG nº 436854399 SSP/SP, CPF/ME nº 323.393.778-46, residente e
domiciliado em Jandira/SP, na Avenida Flamboyant, nº 743, Condomínio Forest Hills, CEP 06630-000
(“Felipe Carvalho”); (5) André de Carvalho Amaro, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 34859000-3
SSP/SP, CPF/ME nº 353.497.468-98, residente e domiciliado em São Paulo/SP, Rua Gassipós, nº 200,
Vila Mariana, CEP 04019-090 (“André Amaro”); (6) Tiago Marcos Varela Sant’Anna, brasileiro,
casado, economista, RG nº 10393498-0 DIC/RJ, CPF/ME nº 080.072.527-11, residente e domiciliado
em São Paulo/SP, na Rua Inhambu, nº 632, apartamento 91, Moema, CEP 04520-012 (“Tiago Marcos”);
(7) Márcio André Kalil Alves, brasileiro, casado, matemático, RG nº 30625129-2 SSP/SP, CPF/ME nº
221.934.458-42, residente e domiciliado em Santana de Parnaíba/SP, na Alameda Hydra, nº 229,
Alphaville, CEP 06543-650 (“Márcio”); (8) Christian de Freitas Faricelli, brasileiro, casado, engenheiro,
nº 25.821.621-9 SSP-SP, CPF/ME nº 304.528.548-14, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na
Rua Professor Artur Ramos, nº 178, apartamento 73, Bloco Sirius, Jardim Paulistano, CEP 01454-904
(“Christian”); (9) Tiago Ring, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 32.623.896-7, CPF/ME nº
362.460.368-05, residente e domiciliado em São Paulo/SP na Rua Jerônimo Veiga, nº 249, apartamento.
101, Jardim Europa, CEP 04536-001 (“Tiago Ring”); (10) Mauricio Garcia Patini, brasileiro,
administrador de empresas, casado, RG nº 30037099-4 SSP/SP, CPF/ME n° 218.756.228-02, residente
e domiciliado em São Paulo/SP, Alameda dos Guaiases, nº 184, casa 5, Planalto Paulista,
CEP 04079-010 (“Maurício”); (11) Antônio Hochun Yu Chang, brasileiro, casado, bacharel em
economia, RG n° 34395545-3 SSP/SP, CPF/ME nº 371.845.578- 16 residente e domiciliado em São
Paulo/SP, na Rua Indiana, nº 217, apartamento 113, Brooklin Paulista, CEP 04562-000 (“Antônio”); (12)
Leonardo Boulos Breder, brasileiro, casado, economista, RG nº 11323189-8 IFP/RJ, CPF/ME nº
051.931.817-08, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Antonio Felício, nº 129, apartamento
61, Itaim Bibi, CEP 05430-060 (“Leonardo”); (13) Felipe Tamega Fernandes, casado, economista, RG
nº 27.052.445-9 SSP/SP, CPF/ME nº 256.558.208-03, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na
Rua Jesuíno Arruda, nº 755, apartamento 151, Itaim Bibi, CEP 04532-082 (“Felipe Tamega”); (14)
Felipe Fiel Jorge D’Oliveira, brasileiro, economista, em união estável, RG n° 20258933-9, CPF/ME n°
057.869.287-21, residente e domiciliado na Avenida Professor Fonseca Rodrigues 1310, Alto de
Pinheiros, CEP 05461-010 (“Felipe Fiel”); (15) Raul do Vale Fonseca, brasileiro, solteiro, físico, RG nº
MG12028652 SSP/MG, CPF/ME nº 086.178.346-84, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na
Avenida Marechal Mario Guedes, nº 2, apartamento 64, torre 4, Jaguaré, CEP 05587-050 (“Raul”); e
(16) Denis Fillipini Vitti, brasileiro, casado, maior, analista, RG nº 34.953.687-9 SSP/SP, CPF/ME nº
227.522.518-82 residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Cabo Verde, nº 87, apartamento 91,
Vila Olímpia, CEP 04550-080 (“Denis”, quando referido em conjunto com Fabiano, Roberto, Renato,
Felipe Carvalho, André Amaro, Tiago Marcos, Márcio, Christian, Tiago Ring, Mauricio, Antônio,
Leonardo, Felipe Tamega, Felipe Fiel e Raul, “Sócios”), Resolvem na qualidade de Sócios da
Absolute Holding Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em São Paulo/SP, na Rua Iguatemi,
nº 151, 28º andar, conjunto 282, sala 3, Itaim Bibi, CEP 01451-011, CNPJ/ME nº 31.852.708/0001-02,
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob NIRE
35.235.377.316 (“Sociedade”), transformar o tipo jurídico da Sociedade, conforme se segue: 1.
Transformação da Sociedade: 1.1 Os Sócios aprovaram a transformação do tipo jurídico da
Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações sob a denominação social
“Absolute Holding S.A.” (“Companhia”). 1.1.1 Em virtude da referida transformação, a Companhia
passa a ser regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
mantendo-se idênticas as atividades da Companhia. 1.1.2 As 373.252 quotas representativas da
totalidade do capital social da Sociedade, com valor nominal de R$1,00 cada, são substituídas por
373.252 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto, as quais os agora
acionistas subscrevem na proporção descrita nos Boletins de Subscrição na forma do Anexo I. Com
isso, o capital social da Companhia passa a ser dividido em 373.252 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. 1.1.3 Inexistindo quaisquer impedimentos legais e satisfeitos todos os requisitos da
Lei das S.A., a Companhia manterá a mesma estrutura e integridade, operando com os mesmos ativos
e passivos, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, sem sofrer qualquer solução
de continuidade em seus negócios, garantidos os direitos dos credores, situação essa que os acionistas
reconhecem a provam, sem quaisquer restrições, convertendo-se as respectivas participações da
Companhia ora transformada, em subscrição e integralização do novo capital social. 2. Eleição do
Conselho de Administração: 2.1 Os Sócios aprovaram a eleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia para mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição, sem limite
máximo de mandatos, a saber: 2.1.1 Fabiano Cunha Guido Rios, brasileiro, administrador de
empresas, casado, RG nº M-7 102660 SSP/MG, CPF/ME nº 928.335.606-30, residente e domiciliado
em São Paulo/SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.355, 28º andar, conjunto 282,
CEP 04538-133, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; 2.1.2 Tiago Marcos
Varela Sant’Anna, brasileiro, casado, economista, RG nº 10393498-0 DIC/RJ, CPF/ME nº 080.072.527-11,
com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.355, 28º andar, conjunto 282, CEP 04538-133,
para o cargo de membro de Vice-presidente Conselho de Administração; e 2.1.3 Márcio André Kalil
Alves, brasileiro, casado, matemático, RG nº 30625129-2 SSP/SP, CPF/ME nº 221.934.458-42, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.355, 28º andar, conjunto 282, CEP 04538-133, para o
cargo de membro do Conselho de Administração. 2.2 Os conselheiros aceitaram os cargos para os
quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercer administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade. 2.3 Os conselheiros ora eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a
assinatura dos respectivos Termos de Posse, na forma do Anexo II. 3 Aprovação do Estatuto Social:
Em virtude das deliberações acima, os Sócios aprovaram o Estatuto Social da Companhia na forma do
Anexo III. São Paulo, 18 de abril de 2022. Fabiano Cunha Guido Rios; Tiago Marcos Varela
Sant’Anna; Renato Medrado Botto de Barros; Roberto Serra Campos Junior; Márcio André Kalil
Alves; Felipe Luiz Ramos de Carvalho; Raul do Vale Fonseca; Antonio Hochun Yu Chang; André
de Carvalho Amaro; Mauricio Garcia Patini; Felipe Fiel Jorge D’Oliveira; Tiago Ring; Denis
Fillipini Vitti; Christian de Freitas Faricelli; Leonardo Boulos Breder; Felipe Tamega Fernandes.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 41ª VARA CÍVEL
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1119399-41.2016.8.26.0100.
Executados: JOÃO ALFREDO MACHADO JUNIOR, ARLETE MARIA CASTRO MACHADO Escritório c/ área útil de 41,71m² no Jd. Paulista. Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 2466, São Paulo/SP Contribuinte nº 009.077.0460-3. Descrição completa na Matrícula nº 18.926 do 04º CRI de São Paulo/SP.
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 284.938,97 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 170.963,38 (60% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização).
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 24/06/2022 às 10h00min, e termina em 29/06/2022 às
10h00min; 2ª Praça começa em 29/06/2022 às 10h01min, e termina em 20/07/2022 às 10h00min.
Ficam os executados JOÃO ALFREDO MACHADO JUNIOR, ARLETE MARIA CASTRO MACHADO,
bem como seus cônjuges, se casados forem, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso
não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 19/01/2018.

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

PARA Vera
MAIS INFORMAÇÕES:
WWW.
Att:
Dias / 30030677
Raquel
Gomes .COM.BR
- “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 37296600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022. PROCESSO N° 065/2022. Tipo: menor
e-mail:
revesp@uol.com.br;
preço unitário
do lote, paravera@gazetasp.com.br;
o registro de preço para aquisição de materiais de higiene erevesp@revesp.com.br;
limpeza para atender a
demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal, com entrega parcelada pelo período de 12 meses, de acordo
com as condições e especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência. O recebimento e abertura dos
envelopes será às 08h30 do dia 22/06/2022, na Praça Antônio Levino, nº 470, onde poderá ser retirado o edital
completo e serão fornecidas maiores informações, nos dias úteis, das 7h30 ás 11h e das 13h ás 16h30, pelo telefone
(17) 3801-9020 – Site Oficial: www.riolandia.sp.gov.br. Antônio Carlos Santana da Silva – Prefeito Municipal.

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação
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PROC: 1026132-70.2016.
valor total: R$ 42,00
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PROC: 0003214-24.2022.
valor total: R$ 42,00
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3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 00020374-25.2022.
valor total: R$ 42,00

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

Absolute Holding S.A.

CNPJ/ME nº 31.852.708/0001-02 - Em processo de transformação na JUCESP
04 e 07/06
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Abril de 2022
Data,de
Horaalt.
e Local:
Em 18/04/2022,
14:00 horas,
na sede social da Absolute Holding S.A.,
3 1.localizada
cm.
/ corpo
- 6 - àsfonte
arial
em São Paulo/SP, na Rua Iguatemi, nº 151, 28º andar, conjunto 282, sala 3, Itaim Bibi, CEP
2 Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da
01451-011 (“Companhia”).
PROC:
0010192-44.2021.
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 30,
Parágrafo
Único,
do
Estatuto
Social da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
valor
total: R$ 42,00
Fabiano Cunha Guido Rios e secretariados pelo Sr. Tiago Marcos Varela Sant’Anna. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a eleição da nova Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Após o exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações sem qualquer
restrição ou ressalva: 5.1 Aprovar a eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, para um
mandato unificado de 2 anos a contar da presente data, investidos em seus cargos mediante a
assinatura dos respectivos termos de posse, conforme Anexo I, os quais constarão as respectivas
declarações de desimpedimento, lavrados em livro próprio, assinados em até 30 dias e permanecerão
arquivados na sede da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme
alterada: 5.1.1 Fabiano Cunha Guido Rios, brasileiro, administrador de empresas, casado, RG nº
M-7 102660 SSP/MG, CPF/ME nº 928.335.606-30, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.355, 28º andar, conjunto 282, CEP 04538-133, para o
cargo de Diretor Presidente; e 5.1.2 Tiago Marcos Varela Sant’Anna, brasileiro, casado, economista,
RG nº 10393498-0 DIC/RJ, CPF/ME nº 080.072.527-11, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.355, 28º andar, conjunto 282, CEP 04538-133, para o cargo de Diretor Financeiro. 5.1.3 Os
diretores aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da
lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer administração de sociedades, e nem
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. Presença: Fabiano
Cunha Guido Rios, Tiago Marcos Varela Sant’Anna e Márcio André Kalil Alves. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada
pelos conselheiros presentes. São Paulo, 18/04/2022. Fabiano Cunha Guido Rios; Tiago Marcos
Varela Sant’Anna; Márcio André Kalil Alves.
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04 e 07/06
3 cm.
alt.
/ corpo
6 - fonte arialClasse: Assunto: Monitória Contratos Bancários
Edital dede
Citação.
Processo
Digital nº:-1005068-13.2017.8.26.0229
Requerente: Banco Bradesco S/A Requerido: Iran Francisco de Paula Cia Ltda - Me e outros. Edital de Citação. Prazo de
PROC:
1039025-72.2015.
20 dias. Processo
nº 1005068-13.2017.8.26.0229. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Hortolândia,
Estado de São Paulo, Dra. Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Iran Francisco de Paula,
valor
total:
R$ 42,00
Brasileiro, Casado, Empresário, CPF 631.554.511-49, com endereço à Rua Perola, 153, Jardim Santa Esmeralda, CEP
13186-546, Hortolândia-SP, Ana Paula Modesto de Paula, Brasileira, Casada, Empresária, CPF 295.112.828-24,
com endereço à Rua Jose Ghiraldelli, 690, Jardim Novo Cambuí, CEP 13187-220, Hortolândia-SP e Iran Francisco de
Paula Cia Ltda-ME, CNPJ 11.014.408/0001-39, com endereço à Rua Perola, 153, Bloco 2, Jardim Santa Esmeralda,
CEP 13186-546, Hortolândia - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Banco Bradesco S/A,
alegando em síntese: Os réus são devedores de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo no valor de R$ 31.579,79,
sendo que deixaram de pagar o pagamento integral a partir da 15ª parcela . 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 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 Hortolândia, aos 08 de
março de 2022..

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

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
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Por Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

ESPN assume liderança

das propriedades e profissionais que pertenciam a Fox.
A ponto, inclusive, de agora
abrir uma enorme vantagem sobre o seu principal
concorrente, tanto na sua
programação, ao vivo, como
no número de transmissões.
Ao SporTV, diante do atual
cenário, cabe ser um pouco mais agressivo e buscar
eventos de grande importância, capazes de virar esse
jogo. E, talvez até, voltar um
pouco ao que já foi no passado, não esquecendo nunca que televisão é televisão e
internet é internet.

M

uito em função do que o
Fox Sports, em
sua existência,
veio a realizar, a
televisão esportiva, no que
diz respeito aos canais pagos, observou mudanças de
comportamento bem acentuadas ao longo dos tempos.
Desde o início de suas atividades, o FS passou a obrigar
SporTV e ESPN a mudarem
a narrativa e até o próprio
jeito de se apresentarem. E,
antes de encerrar as atividades do seu canal principal,
liderou em vários horários
com programas ao vivo e
um time forte de apresentadores, comentaristas e repórteres. Meio que virou do
avesso tudo que existia antes. Hoje, e talvez como simples consequência, a ESPN
veio a se tornar protagonista, também muito por causa

TV Tudo
Vale dizer. Ensinar fazer televisão não passa perto da
cabeça de ninguém por aqui,
mas é impossível não perceber certas coisas. Que nos
perdoem os diretamente
envolvidos.

REPRODUÇÃO

HORÓSCOPO

Por exemplo. O “Show do
Esporte”, de passado glorioso, retornou à grade da Band

com o objetivo de amarrar
os eventos do canal. Nada
mais justo. E nem a se opor
também.
Todavia. O programa, ao
longo da sua existência recente, tem uns certos disparates que ninguém consegue entender. Neste último
domingo, entre 15h20 até
16h, se falou apenas do Brasileirão, com uma extensa cobertura de Palmeiras x
Atlético-MG e Flamengo x
Fortaleza, que tiveram transmissão da Globo a partir das
4h da tarde. Ou seja, levantaram a bola pra concorrente
chutar.
Pior de tudo. E o “Show do
Esporte”, de tantas glórias
e tradições, simplesmente
ignorou o Sub-20, que teve
transmissão da Band, Corinthians x Atlético-PR, às 4h da
tarde. Por acaso, mesmo horário do Brasileirão na Globo. Só a CBF é capaz dessas
proezas.

A leitura
na medida
certa.

ÁRIES.
Busque motivar as
pessoas, mas é preciso
saber respeitar a privacidade de
cada um e as escolhas alheias,
como alertam os aspectos tensos que a Lua forma com Vênus,
Urano e Saturno.

LEÃO.
Leão, meu consagrado,
tudo indica que os
humilhados serão exaltados.
Amém! Contando com criatividade, inovação e magnetismo,
há boas chances de conquistar
sua independência profissional.

SAGITÁRIO.
A terça traz previsão
boa no setor emocional. Tá a fim de desencalhar?
Bora focar sua energia em um
só contatinho, pois é marcando
presença que terá mais chance
de fisgar o crush, sagita.

TOURO.
Para o choque geral,
tudo indica que seu
signo estará inquieto
e com zero interesse pela rotina.
Aí tende a usar a criatividade pra
romper padrões, acabar com o
marasmo e crescer na vida.

VIRGEM.
Trago verdades e elas
são pra glorificar de pé,
meninos e meninas de
Virgem. A Lua entra no seu signo
e promete deixar o seu lado
organizado, prático, detalhista e
perfeccionista em destaque.

CAPRICÓRNIO.
Sua vida amorosa
anda mais parada que
uma estátua? Bora
acionar os contatinhos, bebê! A
Lua avisa que um romance iniciado agora tem tudo pra decolar a
partir desta terça.

GÊMEOS.
Tô vendo aqui que
o clima promete ser
tranquilo e favorável
no serviço, sobretudo se trabalha
de casa. Os astros trocam good
vibes e destacam sua intuição.
Sexto sentido em alerta.

LIBRA.
Hoje a Lua começa
a caminhar na sua
temível Casa 12 e você
que lute, libriana/libriano. É que
a vibe do momento tende a baixar sua bola, deixando seu signo
mais reservado e tímido.

AQUÁRIO.
Aquário, meu cristalzinho, aguarde transformações poderosas.
Tudo indica que contará com o
apoio ou ajuda financeira da família pra alcançar sua independência nos negócios.

CÂNCER.
Se depender dos
astros, sua mente
estará cheia de sonhos
e ideias inovadoras, canceriana/
canceriano. Além disso, sua
curiosidade tá on e pode te levar
a adquirir conhecimentos.

ESCORPIÃO.
Tudo indica que irá
elaborar vários planos,
mas talvez não tenha
tanta determinação pra ir atrás
das suas ideias. Não conte só
com a sorte, hein! Aproveite o dia
para rever seus objetivos.

PEIXES.
Se depender dos
planetas, você estará
arrasane em suas
relações pessoais e profissionais.
É que tende a esbanjar engenhosidade, perspicácia e ideias
avançadas.

ANUNCIE:
11.

3729-6600

CRUZADAS

RESUMO DAS NOVELAS
O CRAVO E A ROSA
14h45, na Rede Globo

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

Serafim terá que entregar os títulos
na mão de Marcela no meio da
festa. Bianca encarrega Candoca de
trazer Edmundo à festa. Catarina
manda Ezequiel misturar algo às
pétalas que serão jogadas pelas damas de honra durante a passagem
da noiva. Catarina promete ajudar
Bianca, mas se preocupa porque
Edmundo sabe do dinheiro. Batista
se surpreende quando Catarina
avisa que vai reconstruir a fazenda
e montar uma grande fábrica de
queijos.

Leônidas consegue acalmar Matias.
Violeta, Heloísa, Isadora e Davi
combinam o casamento dos dois.
Julinha reconhece um trambiqueiro
no cassino e convence Constantino a contratá-la. Abel fornece
informações a Joaquim sobre os
funcionários da tecelagem. Emília
ouve a conversa de Matias com
Isadora. Todos acreditam que Josiel
roubou o dinheiro do time de futebol, e Abel comemora. Emília revela
a Joaquim que Isadora dormiu
com Rafael antes do casamento.
Joaquim agride Rafael e garante a
Úrsula que terá Isadora de volta.

José Lucas leva Juma para a tapera,
depois que a jovem atira para salvar
o marruá da mira do peão. Levi
desconfia do interesse repentino
de Alcides por gado. O Velho do Rio
revela a José Lucas que ele é um
Leôncio. Juma tenta evitar a atração que sente por José Lucas. Jove
fica atônito quando José Lucas lhe
diz que Juma foi caçar marruá com
ele. José Lucas chama José Leôncio
de pai, e ambos se emocionam.
Zefa flagra Maria Bruaca e Levi juntos. Alcides combina com Tenório
os próximos passos para o roubo do
gado e a morte de Levi.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT

Olívia pergunta se Lou contou para
Pat que ela é sua irmã. Pat se desespera ao saber que Alfredo está
no hospital. Samuel se emociona
quando Paulo mostra a foto dele
com Clarice. Pat procura por notícias do marido. Ângelo não deixa
Samuel ir com Paulo até a delegacia. Moa descobre que Rebeca levou
Chiquinho para casa. Duarte se irrita
com as ordens que recebe de Cleide.
Leonardo mente para Martha sobre
a demissão de Regina. Alfredo
acorda, e Pat se emociona. Ítalo vai
atrás de Samuel. Moa se abala ao
ver Danilo brincar com Chiquinho.

Por telefone, Dr. André informa
à Irmã Fabiana que a Madre
Superiora terá de ficar internada
para fazer uns exames. As freiras se
afligem e resolvem rezar para sua
melhora. Quase na hora da festa de
Juju, Peixoto a presenteia com um
colar. Zeca chega na festa e Juju se
anima. Rosana consente o pedido
da amiga e autoriza a presença de
Cassandra no aniversário. Estefânia
sente que pode se arrepender. Emílio, Zé e Miguel saem em busca do
baú do pirata. Na capela as freiras
rezam e Fabiana, angustiada, tenta
ligar para o Padre Gabriel.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo
Flora se esconde. Donatela é recebida por Copola e Iolanda. Gonçalo
implora que Irene peça desculpas a
Donatela. Lara estranha o sumiço
de Flora. Vanderlei elogia a beleza
de Catarina. Lara repara que Céu
não tira os olhos de Cassiano.
Donatela canta na festa. Flora
observa o sucesso de Donatela. Silveirinha avisa Donatela que Dodi foi
preso. Lara pede que Donatela não
interfira. Donatela diz que precisa
pagar a sua fiança. Edivaldo diz que
arrumou um emprego de faxineira
na empresa para Céu. Lara encoraja
Donatela a procurar Zé Bob. Zé Bob
conversa com Dulce. Alícia convida
Rita para trabalhar com ela.
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Curtas

CLAUDIA LEITTE

Show encerra mais cedo
A cantora diz ter sido
obrigada a encerrar
bem mais cedo um
show que fazia na
cidade de Caruaru,
em Pernambuco

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Catia Fonseca. A apresentadora Catia Fonseca, 53, está com Covid-19. O teste positivo
saiu na manhã desta segunda-feira (6) e
fez com que ela fosse
afastada do Melhor da
Tarde (Band). “Ficarei entediada, mas em
casa”, brincou ela em
comunicado. Segundo
a Band, a apresentadora
está bem, sem apresentar sintomas da doença.
“As duas doses da vacina e reforço foram essenciais para proteção.”,
destacou a emissora.

A

cantora Claudia
Leitte, 41, diz ter
sido obrigada
a encerrar bem
mais cedo um
show que fazia na cidade de
Caruaru (PE), na noite do último sábado (4). Sem entender nada, ela se mostrou
surpresa por ter podido ficar
apenas 40 minutos no palco.
Em vídeos que circulam nas
redes sociais é possível ver o
descontentamento da artista
e as tentativas de resolver a
situação. “É sério isso? É sério
mesmo? Mas que horas são?
É, pessoal, eu preparei um
show de duas horas e meia.
A gente passou essa última
semana inteira ensaiando
tudo. Porém, eu acabei de ser
informada que a gente tem
que acabar o show”, falou.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Shantal Verdelho tem loja assaltada
A influenciadora digital Shantal Verdelho, 33, parece viver uma onda de muito azar. Pelas redes sociais, ela contou que teve a sua loja de joias em São Paulo assaltada. “Eu quis resguardar o assalto da minha casa, com medo, mas resguardar fez com que nada fosse descoberto.
Mexeram com as minhas coisas e eu deixei para lá, mas agora mexeram com a minha família e com as coisas da minha família. Vou atrás de quem fez até no quinto dos infernos”, começou ela. A loja fica localizada no bairro de Pinheiros, na zona oeste da Capital.

Monark. O youtuber
Bruno Aiub, o Monark,
disse em entrevista ao
podcast Cara a Tapa que
se arrepende de ter pedido desculpas depois
de dar uma opinião
bastante polêmica a favor do nazismo no Flow
Podcast. Na ocasião, ele
disse que entendia ser
o mais correto a criação
de um partido nazista
no Brasil e acabou fora
do programa.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

“Todas as Letras”. O livro “Todas as Letras”, de
Gilberto Gil, organizado por Carlos Rennó e
relançado pela Companhia das Letras em edição ampliada, evidencia
os temas constantes na
trajetória do compositor
baiano, que completa
80 anos em 26 de junho.
Em fase de pré-venda, o
livro chega às livrarias
no início de julho.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Carlinhos

MC Livinho

O comediante e influenciador Carlinhos Maia, 30, disse ao Fantástico que o que
mais espera é que os criminosos que invadiram sua casa
sejam presos. O jornalístico
teve acesso às câmeras de segurança que flagraram a entrada dos homens. “O que eu
mais estou pedindo dentro
do meu coração é que que sejam pegos”, disse.

MC Livinho, 27, representante
do funk ostentação, caiu em
si. “O mundo não é só alegria,
festa, rolê, balada e bebida...
O mundo é triste, por falta de
oportunidade e falhas no sistema”, diz o funkeiro. Livinho
decidiu botar em prática toda
a sua vivência e teoria. Ele
acaba de lançar o single “Pare
de Chorar, Mãe”, música que
busca conscientizar jovens.

Frase

PROMOÇÃO
JANTAR

REPRODUÇÃO/TWITTER

“Estou muito
honrada em
testemunhar por
você.”

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Fala irmã de Amber
Heard pela 1ª vez após
veredito a favor de Depp.
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PRAZO CURTO. A formação do cadastro reserva visa contemplar a reforma administrativa da instituição

Capep inscreve só até dia 20
AA

Caixa de Assistência
ao Servidor Público Municipal de Santos - Capep-Saúde
está com inscrições abertas para concurso público
que oferece uma vaga para
técnico auxiliar de administração e cadastro reserva para mais oito cargos. O
período de inscrição vai até
o dia 20 deste mês e os salários variam entre R$ 2 mil
e R$ 8 mil.
A formação do cadastro reserva visa contemplar a reforma administrativa da instituição (https://
bit.ly/3Q3OD8G), que será
apresentada ao Executivo
e encaminhada à Câmara
Municipal no fim do ano. A
reforma cumpre uma das
metas do programa de Participação Direta nos Resultados (PDR) 2022 da Prefeitura de Santos.
Os cargos divulgados
pelo edital do processo
seletivo são os seguintes:
agente administrativo, assistente social, contador,
encarregado, enfermeiro
(auditor), médico (auditor)
e técnico de contabilidade.

de trinta horas por semana. O nível de escolaridade
exigido varia entre ensino
fundamental a superior, e
as taxas de inscrição vão de
R$ 56,00 a R$ 92,00.
A operacionalização do
concurso é de responsabilidade do Instituto Brasileiro
de Administração Municipal - IBAM. A aplicação das
provas objetivas está prevista para o dia 24 de julho.
Para obter acesso à página
da internet, basta acessar o
link https://bit.ly/3NiPBMp
para conferir mais detalhes,
baixar o edital e realizar a
inscrição.

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

A jornada de trabalho para todos os cargos é de quarenta horas semanais, exceto para o de
assistente social, cuja jornada é de trinta horas por semana
A jornada de trabalho
para todos os cargos é de

Detran oferece
540 vagas em
processo seletivo
O processo REDA será realizado em uma
única etapa, através de avaliação curricular

AO

Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) abriu na última sexta-feira (3), o processo
seletivo 01/2022, para Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA). Serão disponibilizadas 540
vagas divididas entre funções de nível superior e nível médio. As inscrições serão feitas via internet no
site da selecao.ba.gov.br, e
vão até o dia 07 de junho
às 23h59. A remuneração
para nível superior é de R$

2.838,97 e para nível médio
R$ 2.066,69. O edital completo está disponível no
link: https://bit.ly/3akq1YS.
O processo REDA será
realizado em uma única
etapa, através de avaliação
curricular por caráter eliminatório e classificatório.
O contrato desse processo
será de até três anos e só
poderá ser renovado uma
única vez com o mesmo
prazo. Para nível médio, serão disponibilizadas vagas
para atendente adminis-

quarenta horas semanais,
exceto para o de assistente

trativo e vistoriador. Nesse
processo, há vagas para examinadores que deverão ter
curso superior em qualquer
área e profissionais diplomados em Administração
e Direito.
Segundo o diretor-geral,
Rodrigo Pimentel, o processo seletivo vai melhorar
e qualificar o atendimento ao cidadão. “Buscamos,
cada vez mais, oferecer um
serviço de qualidade, com
segurança e agilidade. Esses novos servidores vão
colaborar para as inúmeras
ações e serviços realizados
pelo órgão. Apenas para a
função de examinador serão 123 vagas, além de 94
para vistoriador”, afirmou
Pimentel.
Após analise de toda a
documentação, será publicado no diário oficial no dia
02 de julho, o resultado final da avaliação curricular
junto com a homologação
do processo seletivo. (DL)

social, cuja jornada é ligeiramente mais curta, sendo

PDR.
O PDR, realizado desde 2014
em Santos, é um sistema
de indicadores de desempenho para suporte aos contratos de gestão de metas
e resultados da Prefeitura.
O programa de mérito por
resultados, muito utilizado
na iniciativa privada, é considerado inovador ao ser
aplicado pelas autoridades
competentes no funcionalismo público. (DL)

Vagas

1+RESERVA

Inscrições

Até 20/06

www.ibamspconcursos.org.br

Salário

Até R$ 8.104

Taxa de inscrição

Até R$ 92,00

Vagas

540

Inscrições

Até 07/06

selecao.ba.gov.br

Salário

Até R$ 2.838
AGÊNCIA BRASIL

Após analise de toda a documentação, será publicado no diário
oficial no dia 02 de julho, o resultado final da avaliação curricular

A taxa de
inscrição custa
R$ 43,00. De
acordo com os
organizadores, as
provas objetivas
serão realizadas
na cidade de
Mongaguá, em 19
de junho de 2022

já pode ser efetuada através do site www.indepac.
org.br/concursos desde o
dia 30 de maio e o prazo
segue em aberto até às 15h
do dia 8 de junho de 2022.
A taxa de inscrição custa
R$ 43,00. De acordo com
os organizadores, as provas
objetivas serão realizadas
na cidade de Mongaguá,
na data prevista de 19 de
junho de 2022. (DL)

FIQUE LIGADO

FIQUE LIGADO

Câmara de Mongaguá encerra inscrições no dia 8
A Quem quer se inscrever
no processo seletivo da Câmara Municipal de Mongaguá precisa se apressar.
A instituição já divulgou
o edital para concurso público 01/2022 e as inscrições começaram no dia 30
de maio. O Legislativo pretende preencher dez vagas
e as oportunidades são todas para profissionais de
nível médio.
A Casa de Leis afirma
que, entre as vagas disponíveis, estão oportunidades para as seguintes profissões: analista de
controle de almoxarifado
(1), analista de pessoal (1),
analista de patrimônio (1),
auxiliar administrativo (1 1
cadastro reserva), auxiliar
de serviços gerais (2), recepcionista (1), técnico de
áudio e imagem (1), técnico
de compras (1) e técnico de
secretaria (1).
A inscrição no concurso

B1

Taxa de inscrição

Não divulgada

FIQUE LIGADO
Vagas

10

Inscrições

Até 08/06

concursos.indepac.
org.br

Salário

Até R$ 4.314

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

A inscrição no concurso já pode ser efetuada através da internet desde o dia 30 de maio

Taxa de inscrição

R$ 43,00
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Economia
NOTAS

res do BC, que seguem em
paralisação. A edição de hoje
do boletim tem informações
parciais das projeções do
mercado financeiro feitas até
a última sexta-feira (3).
JUROS BÁSICOS.
De acordo com o boletim, a
taxa básica de juros, a Selic,
deve fechar o ano em 13,25%
ao ano (mediana de 30 dias e
de cinco dias). Atualmente, a
Selic está em 12,75% ao ano.
Para 2023, o mercado prevê que a Selic fique em 9,75%
ao ano (mediana de 30 dias).
Na mediana de cinco dias, a
previsão é 10,13% ao ano no
final de 2023.
CRESCIMENTO
ECONÔMICO.
No boletim parcial, divulgado
nesta segunda-feira, o mercado projeta um crescimento,
em 2022, de 1,2% do Produto
Interno Bruto (PIB), soma de
todos os bens e serviços produzidos no país. Essa é a previsão mediana de 30 dias. A
estimativa de cinco dias ficou
em 1,5%. Para o próximo ano,
a previsão é de um crescimento de 0,76% (30 dias). Considerados os últimos cinco dias, a
previsão cai para 0,47%. (AB)

Caged: Brasil criou
196,9 mil empregos
A Em abril, o Brasil criou
196.966 novos empregos formais. O saldo é resultante de
um total de 1.854.557 admissões e de 1.657.591 desligamentos. Com isso, os trabalhadores
celetistas no país estavam, naquele mês, em 41.448.948 vínculos, o que, segundo dados
do balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados ontem (6), representa
uma alta de 0,48% na comparação com o mês anterior.
De acordo com o Novo Caged, no acumulado de 2022 o
saldo está em 770.593 empregos, número que decorre de
um total de 7.715.322 admissões e de 6.944.729 desligamentos.
Este saldo é 3,6% menor do
que o registrado no mesmo

B2

OS MAIS CAROS. O tomate teve a maior disparada no período: 80,48%. Açúcar

Mercado financeiro
prevê inflação em 9%
A O mercado financeiro prevê inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) em torno de
9%, neste ano. A estimativa
está no Boletim Focus, divulgado ontem (6) pelo Banco
Central (BC).
A mediana (desconsidera
os extremos das projeções) da
previsão dos últimos 30 dias
prevê inflação em 8,89%. Se
for considerado um período
mais recente, de cinco dias, a
mediana fica em 9%.
Para 2023, a projeção é de
que a inflação fique em 4,39%
(mediana de 30 dias). Na projeção que considera cinco
dias, o índice é 4,5%.
As projeções para este ano
estão acima da meta de inflação, que é de 3,50%, com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual, ou seja, o
limite inferior é 2% e o superior, 5%. Para 2023, o centro da
meta é 3,25%, com intervalo
de 1,75% a 4,75%.
O Boletim Focus reúne a
projeção de cerca de 100 instituições do mercado para os
principais indicadores econômicos do país.
Esta é a primeira divulgação do boletim, após cinco
semanas de suspensão, em
razão da greve dos servido-
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período do ano passado.
Segundo o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcolmo, esse saldo negativo “é testemunho de
maior base; de um maior estoque de empregos, portanto
é natural que o percentual de
crescimento diminua ao longo do tempo”, disse ao comentar que, no cenário de 2022,
“não há expectativa de que se
gere o mesmo número de empregos do ano passado, quando foram gerados mais de 2
milhões de empregos.
Dalcolmo explica que 2021
foi um “histórico positivo” resultante de fatores como a recuperação da economia após
a covid-19 e a atuação dos benefícios que visaram a manutenção do emprego e da
renda. (AB)

refinado (36,28%) e o açúcar cristal (34,70%)aparecem logo na sequência

Festa junina volta mais
cara; veja os 34 vilões

N

em o retorno das tradicionais festas
juninas, após
dois anos de
pandemia de Covid-19, escapa da disparada da inflação no país. O motivo é a
alta dos preços de alimentos usados no preparo de
receitas típicas dos arraiás.
Em uma cesta com 35 alimentos e bebidas medidos
pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15), 34 ficaram
mais caros no acumulado
de 12 meses até maio.
O tomate, que pode ser
aproveitado em lanches
como o cachorro-quente,
teve a maior disparada no
período: 80,48%.
Açúcar refinado (36,28%),
açúcar cristal (34,70%), óleo
de soja (33,80%), mandioca
(31,26%) e cebola (30,34%),
ingredientes de receitas diversas, vêm na sequência.
Leite longa vida (28,04%),
farinha de trigo (25,39%),
fubá de milho (24,67%),
maçã (24,28%) e maionese
(23,98%) tampouco escaparam da alta.
Outros alimentos associados ao cardápio do período festivo, como milho em
grão (23,55%) e bolo (18,49%),
também avançaram.
A carestia ainda alcançou bebidas consumidas
nas festas. O refrigerante
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D A Festa Junina estará mais “salgada” no Brasil em 2022
e a água mineral subiram
11,70%, enquanto a cerveja
aumentou 9,11%, de acordo
com o IPCA-15.
Da amostra com 35 produtos analisados, o arroz
(usado no preparo do arroz-doce) foi o único que registrou queda em 12 meses.
O alimento recuou 10,80%
até maio, após ter disparado
na fase inicial da pandemia.
O IPCA-15, divulgado
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), subiu 12,20% em termos
gerais no mesmo período.
Segundo analistas, o consumidor tende a encontrar

pratos juninos mais caros
devido a uma combinação
de fatores neste ano.
Um deles é a alta dos custos de produção de alimentos, desde o campo até as
cidades. Insumos passaram
a custar mais na pandemia,
e o gasto com o transporte
da comida subiu em meio à
disparada dos combustíveis
no Brasil.
O clima também pressionou parte dos preços nos
últimos meses, já que fenômenos extremos danificaram plantações. Houve seca
no Sul, além de fortes chuvas no Sudeste e no Nordes-

te. Com a oferta reduzida,
parte dos preços aumentou.
Por fim, commodities
agrícolas, incluindo milho,
soja e trigo, tiveram valorização no mercado internacional, o que contribuiu
para as pressões ao longo
das cadeias produtivas.
“É uma inflação deflagrada”, diz o economista Jackson Bittencourt, coordenador do curso de economia
da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).
Ele acrescenta que a
Guerra da Ucrânia também
teve impacto na subida de
commodities como o trigo,
matéria-prima para pães,
massas e bolos.
“Vivemos um momento de inflação alta. Assim, é
até natural que os alimentos acompanhem a elevação
dos preços”, aponta o economista Luca Mercadante,
da Rio Bravo Investimentos.
Após as restrições forçadas pela pandemia, o ano
de 2022 marca a retomada
de festas juninas que costumam atrair multidões.
O Ministério do Turismo
afirma que os eventos devem movimentar cerca de
R$ 2 bilhões nos principais
destinos do país no período. Municípios do Nordeste
como Campina Grande (PB)
e Caruaru (PE) fazem parte
dessa lista. (FP)

Fique
ligado

AUXILIO DOENÇA

D >Desde o dia 23 de maio, o uso de máscara de proteção facial deixou de ser obrigatório dentro das agências do INSS

Ibovespa tem o 5º
melhor desempenho
A O Ibovespa, indicador do
desempenho médio das cotações das ações negociadas
na bolsa de valores B3, teve
o quinto melhor desempenho entre 78 países no mês
de maio, com alta de 8,48%.
O levantamento foi feito
pela agência de classificação
de risco Austin Rating, a pedido da CNN Brasil Business.
No mês anterior, o índice registrou forte recuo, com o segundo pior desempenho.
O país com maior variação
foi o Chile, com alta de 15,75%,
seguido pela bolsa da Colômbia (12,59%), Rússia (11,16%) e
Montenegro (10,05%). A maior
queda foi registrada no Quênia, de 14,85%.
Na sexta-feira (3), a B3 encerrou o dia em queda de
1,15%, somando 111.102 pontos. Ontem, após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro

O levantamento
foi feito pela
agência de
classificação
de risco Austin
Rating, a pedido
da CNN Brasil
Business
trimestre, a bolsa subiu quase
1%. A recuperação das bolsas
no exterior também amenizou o clima no mercado financeiro.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 1% no
primeiro trimestre de 2022 em
relação ao último trimestre de
2021. A expansão deveu-se ao
setor de serviços, que retoma
as atividades e recupera-se da
pandemia de covid-19. (AB)

Servidores do INSS devem
retornar ao trabalho presencial

O

Ministério do Trabalho e
Previdência determinou
o retorno de funcionários
do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) ao
trabalho presencial nas agências. A regra vale para servidores, empregados
públicos e estagiários que ainda estejam em trabalho remoto devido à pandemia de Covid-19.
O texto foi publicado na edição desta segunda-feira (6) no Diário Oficial da
União e segue uma instrução normativa
do Ministério da Economia, que determinou o retorno de todos os servidores
públicos federais ao trabalho presencial
a partir de 6 de junho.
Desde o dia 23 de maio, o uso de máscara de proteção facial deixou de ser obrigatório dentro das agências do INSS. A
máscara seguirá sendo exigida quando
houver lei municipal indicando a obri-

gatoriedade.
Segundo a portaria, exigências como
uso de proteção individual obrigatória,
isolamento, quarentena e outras condições de funcionamento estabelecidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
serão mantidas.
O Ministério da Economia informa
que o ato da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, órgão central de
gestão de pessoas do governo federal,
considerou a manifestação do Ministério
da Saúde que declarou, em abril, o fim da
emergência de saúde pública de importância nacional.
O texto também revoga a instrução
normativa de outubro de 2021, que liberava para o trabalho remoto servidores
públicos que se enquadravam nos grupos de risco, ou que possuem filhos em
idade escolar enquanto as aulas presenciais estavam suspensas. (FP)

A regra vale
para servidores,
empregados
públicos e
estagiários que
ainda estejam
em trabalho
remoto devido
à pandemia de
Covid-19
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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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO

Acha-se aberto no Hospital das Clínicas da FMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00536/2022
HCFMUSP - PRC-2022/00260, Processo SIAFEM-20220134395 - OC 092301090572022OC00366 –
Objeto: prestação de serviço de fornecimento ininterrupto de gases medicinais a granel incluindo a
locação dos respectivos sistemas de abastecimento, armazenamento e manutenção preventiva e corretiva
desses sistemas para atender as unidades do Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, cuja sessão será realizada no dia 21/06/2022, às 09:00 horas.
O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.
com.br ou na Divisão de Material, na Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225, Prédio da Administração, 2º

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00522/22, Processo
siafem 20220311131 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/02787, Oferta de Compra
092301090572022OC00570 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e
eventual de BIOPRÓTESE VALVAR MITRAL DE PERICÁRDIO BOVINO, DIAM DE 29 MM,
BIOPRÓTESE VALVAR MITRAL DE PERICÁRDIO BOVINO, DIAM DE 31 MM, BIOPRÓTESE
VALVAR MITRAL DE PERICÁRDIO BOVINO, DIAM DE 33 MM, BIOPRÓTESE VALVAR MITRAL
DE PERICÁRDIO BOVINO, DIAM DE 27 MM, BIOPRÓT, cuja sessão pública será realizada no dia
24/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br
e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “enegociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta
eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES
DOS SANTOS e suplentes.

andar, das 08:00 às 16:00 horas, no valor de R$ 10,00 (dez reais), na versão impressa, a partir de 07/06/2022.
PREGOEIRO DESIGNADO: ESTEVÃO SALES DOS SANTOS CEDRO E SUPLENTES.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ - CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

E D I TAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 PROCESSO Nº 1726/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS E OUTROS.
IMPORTANTE: Recebimento Da Declaração De Pleno Atendimento Aos Requisitos De Habilitação, A Declaração De
Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte (Se For O Caso) E Envelopes De Proposta E Habilitação: até o dia
23/06/2022. Credenciamento: Início às 09h00min horas do dia 23/06/2022. Formalização De Consultas e Edital: Por
telefone (13) 3847-7000 – Ramal 218/208, e-mail compras@miracatu.sp.gov.br, ou pelo site http://miracatu.sp.gov.
br/Licitacoes/. Miracatu,. 06 de Junho de 2022. SAULO SILVA VIEIRA - Diretor do Departamento de Compras e Projetos.

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

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 NÚMERO 99.757, com um total de 9.240,00 m², do Primeiro Registro de Imóveis de Cotia , situado à Rodovia Bunjiro Nakao (SP250), 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.

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00525/22, Processo

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.
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TRUE SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 22.276 - CNPJ nº 12.130.744/0001-00
Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Conjunto 12, Vila Nova Conceição - CEP 04506-000 – São Paulo, SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ESPECIAL DE INVESTIDORES DE
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO, EM
SÉRIE ÚNICA, DA TRUE SECURITIZADORA S.A.
Nos termos da Resolução CVM nº 60, de 23 de dezembro de 2021, ficam os Srs. titulares de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio em circulação da 3ª (terceira) emissão, em série única, da True Securitizadora S.A. (“Titulares de CRA”,
“CRA” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do “Termo de Securitização de Direitos Creditórios
do Agronegócio para Emissão de Certicados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª (Terceira) Emissão, em Série Única,
da True Securitizadora S.A. com Lastro em Créditos do Agronegócio devidos pela Açucareira Quatá S.A.”, celebrado em
25 de outubro de 2019, entre a Emissora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente
Fiduciário” e “Termo de Securitização”, respectivamente), convocados para se reunirem em assembleia especial de investidores, a ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, em primeira convocação, no dia 27 de
junho de 2022, às 11h00 horas, através da plataforma da Microsoft Teams, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia (“Assembleia”): (i) Anuência prévia para constituição, pela Açucareira Quatá S.A. (CNPJ/ME nº
60.855.574/0001-73) (“Devedora”), de cessão fiduciária de recebíveis de todos e quaisquer contratos de energia celebrados após a data de emissão dos CRA (“Recebíveis”) e de conta vinculada por onde transitarão os Recebíveis (“Garantia”), no âmbito de captação de dívidas pela Devedora, no montante de até R$570.000.000,00 (quinhentos e setenta milhões de reais) (“Operação”), com a consequente renúncia prévia, por parte dos Titulares de CRA, de forma irretratável e irrevogável, ao exercício do direito de declarar antecipadamente vencida a CPR-Financeira e, consequentemente, os CRA, exclusivamente em decorrência da constituição da Garantia em favor dos credores da Operação, nos
termos da Cláusula 7.4.1, alínea “(r)” do Termo de Securitização e da Cláusula 9.1.1, alínea “(r)” da CPR-Financeira; e
(ii) Autorização à Emissora em conjunto com o Agente Fiduciário para realização de todos os atos e celebração de todos os documentos necessários à implementação da deliberação prevista no item acima. A documentação relativa à
Ordem do Dia estará à disposição na sede da Emissora, bem como nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), e da Emissora (https://truesecuritizadora.com.br/emissoes/), para exame pelos Srs. Titulares de CRA. Informações adicionais sobre
a Assembleia e as matérias constantes da Ordem do Dia acima podem ser obtidas junto à Emissora (por meio do e-mail
juridico@truesecuritizadora.com.br) e/ou ao Agente Fiduciário. Fica facultado aos Srs. Titulares de CRA o proferimento
do voto durante a realização da Assembleia ou através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento pode ser encontrado no material de apoio que será disponibilizado pela Emissora através
do site da CVM (www.cvm.gov.br), e da Emissora (https://truesecuritizadora.com.br/emissoes), acompanhado das instruções de preenchimento e as formalidades necessárias para sua validade. Observados os procedimentos previstos
neste Edital de Convocação, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os Titulares de CRA deverão enviar,
aos endereços eletrônicos af.assembleias@oliveiratrust.com.br, operacoes@truesecuritizadora.com.br, juridico@truesecuritizadora.com.br e operacoes@truesecuritizadora.com.br preferencialmente, em até 2 (dois) Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da Assembleia, os seguintes documentos: (i) quando pessoa física, documento de identidade válido e com foto do Titular de CRA (Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) quando pessoa jurídica, cópia da
versão vigente de atos societários, devidamente registrados na Junta Comercial competente, documentos que comprovem a representação do Titular de CRA e documento de identidade válido com foto do representante legal; (iii) quando fundo de investimento, versão vigente e consolidada do regulamento do fundo; estatuto ou contrato social do seu
administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e documento de identidade válido com foto do representante legal; e (iv) quando for representado por procurador, além dos documentos indicados nos itens “(i)”, “(ii)” e “(iii)” acima, conforme o
caso, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia, obedecidas as condições legais. O
instrumento de representação referido no item “(iv)” acima deve ser enviado (a) se assinado digitalmente, em formato eletrônico com certificado digital no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; ou (b) se assinado fisicamente, cópia simples em formato .pdf, acompanhada de cópia do documento de identidade do outorgante. A Emissora dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de representação dos Titulares de
CRA para o escritório da Emissora, bastando o envio da versão digital ou da cópia simples das vias originais de tais documentos. O link para a participação da videoconferência será enviado apenas aos Titulares de CRA que enviarem, prévia e diretamente ao Agente Fiduciário e à Emissora, os documentos de representação acima indicados. Os Titulares de
CRA que participarem via instrução de voto a distância ou por meio do sistema eletrônico serão considerados presentes à respectiva Assembleia Geral e assinantes da respectiva ata. Os Titulares de CRA que fizerem o envio da instrução
de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução de
voto de forma prévia pelo Titular de CRA ou por seu representante legal com a posterior participação na Assembleia
através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste Titular de CRA no ato de realização da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada. Conforme Resolução CVM nº 60, a Emissora disponibilizará acesso simultâneo a eventuais documentos apresentados durante a Assembleia que não tenham sido
apresentados anteriormente e a Assembleia será integralmente gravada. Os termos em letras maiúsculas que não se
encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos no Termo de Securitização.
São Paulo, 07 de junho de 2022.
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Arley Custódio Fonseca - Diretor de Relações com Investidores
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Processo

Administrativo

HCFMUSPPRC2022/01094,

Oferta

de

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - Processo Nº SES-PRC-2021/53015 - destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS CENTROS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS. A realização da sessão será no
dia 21/06/2022 às 09:00 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital estará
disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos

A leitura
na medida
certa.

Compra

092301090572022OC00546 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e eventual
de MILRINONA (LACTATO) SOL INJ 1 MG/ML FRASCO AMPOLA 10 ML, cuja sessão pública será
realizada no dia 21/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início do prazo
para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO:
Claudia Teixeira Cesena e suplentes.

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

E D I TAL

RESUMO DE CONTRATO Nº 63/2022
- PROC. Nº 6475/2022 – CONTRATADA: TALES ANDRE LOPO JALORETTO
28051098803– OBJETO: Credenciamento
público de projetos de arte-educadores e
Oﬁcineiros para prestação de serviços juntos
à Secretaria Municipal de Cultura. DATA DA
ASSINATURA: 01/06/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL:
R$ 5.400,00. CONTRATANTE: Secretaria
Municipal de Cultura.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00512/22, Processo
siafem 20220029711 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00446, Oferta de Compra
092301090572022OC00510 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e
eventual de ESPARADRAPO IMPERM 10CM LARG 450CM COMP, PROTETOR PARA CALÇADO,
DESCARTAVEL, CONJUNTO DE DRENO PARA ASPIRACAO DESCARTAVEL, CURATIVO DE
POLIURETANO 20X20 CM, CONJUNTO DE NEBULIZADOR CONTINUO PLASTICO, cuja sessão
pública será realizada no dia 23/06/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados
nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início
do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO
DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

RESUMO DE CONTRATO Nº 49/2022 PROC. Nº 6679/2022– CONTRATADA:
ANDRÉ LUIZ BRIESI – OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura.
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 2.400,00. CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Cultura.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
Estado de São Paulo
Av. Washington Luis, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 - Miracatu/SP
Telefone: (13) 3847-1299 E-mail: camara@miracatu.sp.leg.br

EXTRATO DE ATO DO PRESIDENTE N°59/22
Proc. Adm N°08/2022
Modalidade: Tomada de Preços N°01/22
Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento de combustíveis de
veículos por postos credenciados, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado
para abastecimento da frota de veículos da Câmara Municipal de Miracatu/SP, pelo período
de 12 meses, conforme Especificações Técnicas, constantes do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
“Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços N01/22”
Acolhendo integralmente a decisão da Comissão de Licitação exarada na 1ª ata de sessão
pública, DECIDO por Homologar a Tomada de Preços N°01/22 e Adjudicar o objeto em favor
da empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli. O Processo N°08/2022 está disponível para consulta dos interessados, e a respectiva ata encontra-se disponível no site: www.
miracatu.sp.leg.br ou junto à Câmara Municipal de Miracatu, sito à Av. Washington Luis, nº
200 – Bairro Estação – Miracatu/SP. Fone: (13) 3847-1299. Miracatu, 02/06/22.
Pablo Lopes da Silva Pereira – Presidente.

RESUMO DE CONTRATO Nº 56/2022 PROC. Nº 6681/2022– CONTRATADA:
CARLOS EDUARDO LOPES– OBJETO:
Credenciamento público de projetos de
arte-educadores e Oﬁcineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. DATA DA ASSINATURA:
23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12
(doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 1.800,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Gazeta de São Paulo – Caderno Economia – Sexta-feira, 03 de Junho de 2022, Número 5.958, Pág. B7.
AVISO DE LICITAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022; onde se lê: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE TELHAS, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS COM ENTREGA “IN LOCO” PARA
USO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SEÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUPIRANGA, NA MODALIDADE PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA PRESENCIAL, ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).”; leia-se:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE
TELHAS, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS COM ENTREGA “IN LOCO” PARA
USO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SEÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUPIRANGA, NA MODALIDADE PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).”
ROBERTO CARLOS GARCIA
06 de Junho de 2022.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE PRAZO RECURSAL DE CONTRARRAZÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 1 (UM) ÔNIBUS
USADO COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2007/2007, conforme especificações constantes no
Anexo I do edital.
Considerando que houve interposição de recurso pela empresa RODRIGO FERNANDO MARTINE
EMPREENDIMENTOS LTDA abre-se o prazo de contrarrazões de três dias úteis de 07/06/2022 à
09/06/2022, estando as razões do recurso a disposição para os licitantes solicitarem pelo e-mail:
licitacao@itajobi.sp.gov.br.
Itajobi, 06 de junho de 2022.
KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: Processo 5910/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 49/2022 - Aquisição
de Autoclave Hospitalar. DATA DE ABERTURA: ““Fica agendada a licitação em epígrafe
para o dia 22 de junho de 2022 às 09:00 horas, a ser realizada no endereço eletrônico
https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.
sp.gov.br/ O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos
nos endereços eletrônicos https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/, e http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou
no Departamento de Licitações e Contratos,
e telefone para contato 4233-7236” Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da
Costa – 03/06/2022. São Caetano do Sul, 06
de junho de 2021. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e
Contratos
RESUMO DE CONTRATO Nº 58/2022 PROC. Nº 6470/2022– CONTRATADA:
MARIA CESARINA DE ARAÚJO NOJOSA–
OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para
prestação de serviços juntos à Secretaria
Municipal de Cultura. DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12
(doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 2.700,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Cultura.

Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00447/22, Processo
siafem 20220224966 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/03003, Oferta de Compra
092301090572022OC00435 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e
eventual de PRÓTESE VASC.RT INORG.;CATÉTER BALÃO COAXIAL PARA ANGIOPLASTIA,
INTRODUTOR PEEL AWAY PARA CABOS-ELETRODOS, INTRODUTOR PEEL AWAY PARA
CABOS-ELETRODOS, CATETER BALÃO PÓS DIL.P/ ANGIOPLASTIA CORONÁRIA, CABO
ELETRODO, LAÇO PARA CAPTURA ENDOVASCULAR E CONJUNTO PARA CANULAÇÃO
DE SEIO CORONÁRIO, cuja sessão pública será realizada no dia 24/06/2022 09:00:00 horas. O edital
na íntegra estará disponível aos interessados nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br opção “e-negociospublicos”, Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a
contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

33 ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) ĚŽďĞŵŝŵſǀĞůĂďĂŝǆŽĚĞƐĐƌŝƚŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĞƉĂƌĂŝŶƟŵĂĕĆŽĚŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͗WALTER RENÊ DE ARAÚJO (CPF/MF
Nº 678.667.948-04)͕ĞƐĞƵĐƀŶũƵŐĞƐĞĐĂƐĂĚŽĨŽƌ͘
KDD͘:ƵŝǌĚĞŝƌĞŝƚŽƌ͘ŽƵŐůĂƐ/ĞĐĐŽZĂǀĂĐĐŝ͕ĚĂϯϯǐsĂƌĂşǀĞůͲ&ŽƌŽĞŶƚƌĂů͕dƌŝďƵŶĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͕FAZ SABER͕ĂŽƐƋƵĞŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƚĂůǀŝƌĞŵŽƵ
ĚĞůĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƟǀĞƌĞŵĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌƉŽƐƐĂ͕ƋƵĞ͕ƉŽƌĞƐƚĞ:ƵşǌŽ͕ƉƌŽĐĞƐƐĂŵͲƐĞŽƐĂƵƚŽƐĚĂĕĆŽĚĞǆƟŶĕĆŽĚĞŽŶĚŽŵşŶŝŽĐƵŵƵůĂĚĂĐŽŵůŝĞŶĂĕĆŽ:ƵĚŝĐŝĂůĚĞĞŵ/ŵſǀĞů͕ĞŵĨĂƐĞĚĞ
ƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞ^ĞŶƚĞŶĕĂ͕ĂũƵŝǌĂĚĂƉŽƌMARIA LUIZA MARQUES DA SILVA (CPF/MF Nº 260.317.488-60)ĞŵĨĂĐĞĚĞWALTER RENÊ DE ARAÚJO (CPF/MF Nº 678.667.948-04), ŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽ
Processo nº 0015754-75.2020.8.26.0100, ƚĞŶĚŽĐŽŵŽWƌŽĐĞƐƐŽWƌŝŶĐŝƉĂůŶǑϭϬϱϯϴϮϴͲϱϱ͘ϮϬϭϴ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϭϬϬ͕ ĞĨŽŝĚĞƐŝŐŶĂĚĂĂǀĞŶĚĂĚŽďĞŵĚĞƐĐƌŝƚŽĂďĂŝǆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϮϰϲĂϮϴϬ
ĚŽƐWƌŽǀŝŵĞŶƚŽƐŶǑϱϬͬϭϵϴϵĞϯϬͬϮϬϭϯĚĂŽƌƌĞŐĞĚŽƌŝĂ'ĞƌĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂͬ^WƋƵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĞŵ>ĞŝůĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐĂƌƟŐŽƐϴϳϵ͕//͕ϴϴϲĞϴϴϳĚŽW͕ĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐ
ƌĞŐƌĂƐĞǆƉŽƐƚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
01 ͲIMÓVEL ͲLocalização do Imóvel:ZƵĂŐƵĂƐĚĞ>ŝŶĚſŝĂ͕ŶǑϭϬϱ͕ĂŝƌƌŽsŝůĂ^ĂŶƚĂsŝƌŐşŶŝĂ͕^ĆŽWĂƵůŽͬ^W͕W͗ϬϯϮϴϰͲϬϵϬͲDescrição do Imóvel:hŵŝŵſǀĞůƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͕ĐŽŵϯϭϬŵϸĚĞĄƌĞĂ
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵşĚĂ͕ůŽƚĞƐŽďŶǑϯϰĚĂƋƵĂĚƌĂϲ͕ĚĂsŝůĂ^ĂŶƚĂsŝƌŐŝůŝĂĐŽŵĨƌĞŶƚĞƉĂƌĂĂZƵĂŐƵĂƐĚĞ>ŝŶĚſŝĂ͕ĂŶƟŐĂZƵĂ͕sŝůĂŵĂ͕ϮϲǑ͕^ƵďĚŝƐƚƌŝƚŽĚĂsŝůĂWƌƵĚĞŶƚĞ͕ŵĞĚŝŶĚŽϭϬ͕ϬϬŵĚĞĨƌĞŶƚĞ͖
ƉŽƌϮϳ͕ϰϲŵĚŽůĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽ͕ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽĐŽŵŽůŽƚĞϯϱĞϮϳ͕Ϯϴŵ͕ĚŽůĂĚŽĞƐƋƵĞƌĚŽĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽĐŽŵŽůŽƚĞϯϯ͕ƚĞŶĚŽŶŽƐĨƵŶĚŽƐĂůĂƌŐƵƌĂĚĞϭϬ͕ϬϬŵ͕ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽĐŽŵŽůŽƚĞϭϳ͕
ĞŶĐĞƌƌĂŶĚŽĂĄƌĞĂĚĞϮϳϯ͕ϳϬŵϸ͘
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°
ϭϭϳ͘Ϯϭϭ͘ϬϬϬϱͲϴ
Matrícula Imobiliária n°

Ϯϯ͘Ϯϴϴ

ϲǑĂƌƚſƌŝŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐĚĂĂƉŝƚĂůͬ^W
OBS 01:KŝŵſǀĞůƉŽƐƐƵŝϬϰ;ƋƵĂƚƌŽͿƋƵĂƌƚŽƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĚĞůĞƐƐƵşƚĞ͕ĚŝƐƉĞŶƐĂ͕ďĂŶŚĞŝƌŽ͕ƐĂůĂĚĞĞƐƚĂƌ͕ĐŽǌŝŶŚĂ͕ƐĂůĂĚĞũĂŶƚĂƌ͕ůĂǀĂďŽ͕ůĂǀĂŶĚĞƌŝĂĐŽŵƵŵďĂŶŚĞŝƌŽ͕ĞĚşĐƵůĂĐŽŵƵŵƋƵĂƌƚŽĞ
ďĂŶŚĞŝƌŽ͕ŐĂƌĂŐĞŵ͕ĐŚƵƌƌĂƐƋƵĞŝƌĂ;>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽăƐŇƐ͘ϭϭϲͬϭϲϭͿ͘
Valor de Avaliação do imóvel͗ZΨϭ͘ϱϲϴ͘ϵϰϳ͕ϮϬ;DĂƌͬϮϬϮϮʹ>ĂƵĚŽĚĞǀĂůŝĂĕĆŽŇƐ͘ϭϭϲͬϭϲϭͲ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽăƐŇƐ͘ϭϲϵͿ͘
Valor de avaliação atualizado͗ZΨϭ͘ϲϭϮ͘ϯϳϮ͕Ϯϱ;DĂŝͬϮϬϮϮͿ͘KǀĂůŽƌĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƐĞƌĄĂƚƵĂůŝǌĂĚŽăĠƉŽĐĂĚĂƐƉƌĂĕĂƐ͘
Débitos Tributários͗ǀĞŶƚƵĂŝƐĚĠďŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐƐĆŽƐƵďͲƌŽŐĂĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ;ĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ſĚŝŐŽdƌŝďƵƚĄƌŝŽEĂĐŝŽŶĂůͿ͘
02ͲϭǐƉƌĂĕĂƚĞƌĄŝŶşĐŝŽĞŵ28 de junho de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 01 de julho de 2022, às 13 horas e 30 minutos͘EĆŽŚĂǀĞŶĚŽůĂŶĐĞŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌă
ĂǀĂůŝĂĕĆŽŶŽƐϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂŽŝŶşĐŝŽĚĂϭǐWƌĂĕĂ͕Ă2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 01 de julho de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará em 25 de
julho de 2022, às 13 horas e 30 minutos. ^ĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĂƋƵĞůĞƋƵĞŽĨĞƌƚĂƌŽŵĂŝŽƌůĂŶĐĞ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƐĞƌĆŽĂĐĞŝƚŽƐůĂŶĐĞƐŝŐƵĂŝƐŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϱϬйĚŽǀĂůŽƌĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ;ĂƌƟŐŽ
ϴϵϭ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽWͿ͘ĂƐŽŶĆŽŚĂũĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽăǀŝƐƚĂ͕ƐĞƌĆŽĂĚŵŝƟĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽƉĂƌĐĞůĂĚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐƉĞůŽƐşƟŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĂŐĞƐƚŽƌĂ
;ǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵͿ͕ƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐŝŶĂůŶĆŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϱйĚŽǀĂůŽƌĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞŽƌĞƐƚĂŶƚĞĞŵĂƚĠϯϬŵĞƐĞƐ͘KƐĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌ;ƉĂƌĐĞůĂĚŽͿƐŽĨƌĞƌĄĐŽƌƌĞĕĆŽŵĞŶƐĂůƉĞůŽşŶĚŝĐĞĚŽ͘d:ͬ^W͘
,ĂǀĞŶĚŽŵĂŝƐĚĞƵŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂƚŽĚĂƐƐĞƌĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽƉĞůŽDD͘:ƵŝǌĚĂĐĂƵƐĂ͕ƋƵĞĚĞĐŝĚŝƌĄƉĞůĂĚĞŵĂŝŽƌǀĂůŽƌ͕ĐĂƐŽĞƐƚĞũĂŵĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŽƵ͕ĚĞĐŝĚŝƌĄƉĞůĂ
ĨŽƌŵƵůĂĚĂĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ĐĂƐŽƚĞŶŚĂŵŝŐƵĂŝƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ;ĂƌƟŐŽϴϵϭ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ĂƌƟŐŽϴϰϯ͕ĞĂƌƟŐŽϴϵϱ͕ΑΑϭǑĂŽϴǑ͕ƚŽĚŽƐĚŽWͿ͘
03 ͲKůĞŝůĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂůĨĂ>ĞŝůƁĞƐͲƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŵ/ŵſǀĞŝƐ;ǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵͿ͕ĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞůŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽWƷďůŝĐŽKĮĐŝĂů͕ĂǀŝŽƌŐĞƐĚĞƋƵŝŶŽ͕ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽŶĂ:ƵŶƚĂ
ŽŵĞƌĐŝĂůĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƐŽďŶΣϭ͘ϬϳϬ͘dŽĚĂƐĂƐƌĞŐƌĂƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽWŽƌƚĂůŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵ;ĂƌƟŐŽƐϭϮĞϭϯĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶΣϮϯϲͬϮϬϭϲ͕E:Ϳ͘
04Ͳ,ĂǀĞŶĚŽŵĂŝƐĚĞƵŵƉƌĞƚĞŶĚĞŶƚĞĞĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĚĞŽĨĞƌƚĂ͕ŽĚĞǀĞĚŽƌŽƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƀŶũƵŐĞ͕ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞŽƵĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞĚŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽĞĐŽƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐ͕ƚĞƌĆŽ
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐďĞŶƐ͕ŶĞƐƐĂŽƌĚĞŵ;ĂƌƟŐŽƐϴϵϮ͕ΑϮǑĞϴϰϯ͕ΑϭǑWͿ͘
05 Ͳ^ĞŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞĂƌƌĞŵĂƚĂƌŽƐďĞŶƐĞĨŽƌŽƷŶŝĐŽĐƌĞĚŽƌ͕ŶĆŽĞƐƚĂƌĄŽďƌŝŐĂĚŽĂĞǆŝďŝƌŽƉƌĞĕŽ͕ŵĂƐ͕ƐĞŽǀĂůŽƌĚŽƐďĞŶƐĞǆĐĞĚĞƌĂŽƐĞƵĐƌĠĚŝƚŽ͕ĚĞƉŽƐŝƚĂƌĄ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ͕
ƐŽďƉĞŶĂĚĞƚŽƌŶĂƌͲƐĞƐĞŵĞĨĞŝƚŽĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ͕Ğ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞͲĄŶŽǀŽůĞŝůĆŽ͕ăĐƵƐƚĂĚŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞ;ĂƌƟŐŽϴϵϮ͕ΑϭǑ͕WͿ͘
06ͲdƌĂƚĂŶĚŽͲƐĞĚĞƉĞŶŚŽƌĂĚĞďĞŵŝŶĚŝǀŝƐşǀĞů͕ŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăƋƵŽƚĂͲƉĂƌƚĞĚŽĐŽƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽŽƵĚŽĐƀŶũƵŐĞĂůŚĞŝŽăĞǆĞĐƵĕĆŽƌĞĐĂŝƌĄƐŽďƌĞŽƉƌŽĚƵƚŽĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽďĞŵ;ĂƌƟŐŽϴϰϯ͕WͿ͘
07 ͲKƉƌĞĕŽĚŽďĞŵĂƌƌĞŵĂƚĂĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞŐƵŝĂĚĞĚĞƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂůĚŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝůŐĞƌĂĚĂŶŽŚƩƉƐ͗ͬͬƉŽƌƚĂůĚĞĐƵƐƚĂƐ͘ƚũƐƉ͘ũƵƐ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůƚũƐƉͬůŽŐŝŶ͘ũƐƉ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽ
ƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϰŚŽƌĂƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽůĞŝůĆŽ͘ŵĂƚĠϯŚŽƌĂƐĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ>ĞŝůĆŽ͕ĐĂĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞƌĞĐĞďĞƌĄƵŵĞͲŵĂŝůĐŽŵŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƉĂƌĂĚĞƉſƐŝƚŽ;ĂƌƟŐŽϴϴϰ͕/sĞĂƌƟŐŽϴϵϮĚŽ
WͿ͘
08 ͲKĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄƉĂŐĂƌĂơƚƵůŽĚĞĐŽŵŝƐƐĆŽ͕ŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽƉƌĞĕŽĚĞĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽĚŽďĞŵ͘dĂůǀĂůŽƌƐĞƌĄĚĞǀŝĚŽƉĞůŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĂŝŶĚĂƋƵĞŚĂũĂ
ĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƐĞƌĄĚĞǀŝĚŽƉĞůŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞĂĚũƵĚŝĐĂĕĆŽĚŽďĞŵĞƉĞůŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĞƌĞŵŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞsĞŶĚĂĞ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽůĞŝůĆŽ͕ĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉĂŐĂŵĞĚŝĂŶƚĞK͕dŽƵĚĞƉſƐŝƚŽĞŵĚŝŶŚĞŝƌŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϬϭ;ƵŵͿĚŝĂƷƟůĂĐŽŶƚĂƌĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽůĞŝůĆŽ͕ŶĂĐŽŶƚĂďĂŶĐĄƌŝĂĚŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽKĮĐŝĂů͗
ĂǀŝŽƌŐĞƐĚĞƋƵŝŶŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽ͕EW:ŶΣϯϬ͘ϳϱϯ͘ϰϭϵͬϬϬϬϭͲϴϱ͕ĂƐĞƌŝŶĚŝĐĂĚĂĂŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽĂƉſƐĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ;ĂƌƟŐŽϴϴϰ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽW͕ĂƌƟŐŽϳǑ͕ΑΑϯǑĞϳǑĚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϮϯϲĚŽ
E:ĞĂƌƟŐŽϮϰ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϮϭ͘ϵϴϭͬϯϮͿ͘
09 ͲŵŚŝƉſƚĞƐĞĂůŐƵŵĂƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚĂĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ͘EŽĐĂƐŽĚĞŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽǀĂůŽƌĚŽďĞŵĂƌƌĞŵĂƚĂĚŽ͕ĞĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚĞǀŝĚĂăĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽŶŽƉƌĂǌŽĞƐƟƉƵůĂĚŽ͕ƉŽĚĞ
ĐŽŶĮŐƵƌĂƌĨƌĂƵĚĞĞŵůĞŝůĆŽ;ĂƌƟŐŽϯϱϴĚŽſĚŝŐŽWĞŶĂůͿ͘EĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĐŝǀŝůĞĐƌŝŵŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĮĐĂŶĚŽĂŝŶĚĂŽďƌŝŐĂĚŽĂƉĂŐĂƌĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽůĂŶĐĞ
ŽĨĞƌƚĂĚŽĞŵĨĂǀŽƌĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽŽĮĐŝĂů͕ĂơƚƵůŽĚĞŵƵůƚĂ͘&ŝĐĂŶĞƐƚĂŚŝƉſƚĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽůĞŝůŽĞŝƌŽĂƌĞĐĞďĞƌĞĂƉƌŽǀĂƌŽƐůĂŶĕŽƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽďĞĚĞĐŝĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐĞƌĞŐƌĂƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂů͘
10 ͲKďĞŵƐĞƌĄǀĞŶĚŝĚŽŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĞŵƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂ͕ƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽƀŶƵƐĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽǀĞƌŝĮĐĂƌƐƵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ĂŶƚĞƐĚĂƐĚĂƚĂƐĚĞƐŝŐŶĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐĂůŝĞŶĂĕƁĞƐ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐ;ĂƌƟŐŽϭϴĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶΣϮϯϲͬϮϬϭϲ͕E:Ϳ͘ǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăĚĞƐŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ƌĞŵŽĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽƐďĞŶƐĂƌƌĞŵĂƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƌĆŽƉŽƌ
ĐŽŶƚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĚŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞ;ĂƌƟŐŽϮϵĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϮϯϲͬϮϬϭϲ͕E:Ϳ͘
11ͲKĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĂƌĐĂƌĄĐŽŵĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĠďŝƚŽƐƉĞŶĚĞŶƚĞƐƋƵĞƌĞĐĂŝĂŵƐŽďƌĞŽďĞŵ͕ĞǆĐĞƚŽŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĚĠďŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĞƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ĚŽſĚŝŐŽ
dƌŝďƵƚĄƌŝŽEĂĐŝŽŶĂů͘
12Ͳ,ĂǀĞŶĚŽƉůƵƌĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌĞĚŽƌĞƐŽƵĞǆĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƋƵĞƌĞĐĂĞŵƐŽďƌĞŽďĞŵ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƉƌŽƉƚĞƌƌĞŵ͕ƐƵďͲƌŽŐĂŵͲƐĞƐŽďƌĞŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉƌĞĕŽ;ĂƌƟŐŽϵϬϴ͕ΑϭΣ͕ĚŽWͿ͘
13ͲĂůŝĞŶĂĕĆŽƐĞƌĄĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƉŽƌƚĞƌŵŽŶŽƐĂƵƚŽƐ͕ĐŽŵĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽũƵŝǌ͕ĚŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞ͕ĚŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞĞ͕ƐĞĞƐƟǀĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĚŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͕ŽĐĂƐŝĆŽĞŵƋƵĞĂƐĞƌĄĞǆƉĞĚŝĚĂĂĐĂƌƚĂĚĞ
ĂůŝĞŶĂĕĆŽĞŽŵĂŶĚĂĚŽĚĞŝŵŝƐƐĆŽŶĂƉŽƐƐĞ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞďĞŵŝŵſǀĞůĞĂŽƌĚĞŵĚĞĞŶƚƌĞŐĂĂŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞďĞŵŵſǀĞů;ĂƌƟŐŽϴϴϬ͕WͿ͘KƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ƐĞƌĆŽĞǆƉĞĚŝĚŽƐĚĞƉŽŝƐĚĞĞĨĞƚƵĂĚŽŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƵƉƌĞƐƚĂĚĂƐĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐƉĞůŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽƌĞĂůŝǌĂĚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽ;ĂƌƟŐŽ
ϵϬϭ͕ΑϭǑ͕WͿ͘
14 -WŽƌƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞĐĞůĞƌŝĚĂĚĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂĞĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐƵĂů͕ƌĞƐƚĂŶĚŽŶĞŐĂƟǀŽŽůĞŝůĆŽ͕ũĄĮĐĂŽŵĞƐŵŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂƉƌŽƐƐĞŐƵŝƌĐŽŵĂǀĞŶĚĂƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĞůŝĞŶĂĕĆŽ
WĂƌƟĐƵůĂƌ;WƌŽǀŝŵĞŶƚŽ^DŶΣϭϰϵϲͬϮϬϬϴͿ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽͲƐĞƵŵƉƌĂǌŽĚĞϵϬĚŝĂƐ͘EĞƐƚĂŽĐĂƐŝĆŽ͕ŚĂǀĞŶĚŽƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞĐŽŵƉƌĂƐăǀŝƐƚĂ͕ŽƵƉĂƌĐĞůĂĚĂƐĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƟǀŽ͕ĞƐƚĂƐƐĞƌĆŽ
ůĞǀĂĚĂƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƐƚĞDD:ƵşǌŽ͘
15 ͲDÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:WĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂŶƚĞŽKİĐŝŽŽŶĚĞĞƐƟǀĞƌƚƌĂŵŝƚĂŶĚŽĂĂĕĆŽ͕ŽƵŶŽĞƐĐƌŝƚſƌŝŽĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶĂǀĞŶŝĚĂWĂƵůŝƐƚĂ͕ŶΣϮϰϮϭ͕ϭΣŶĚĂƌͲĞůĂsŝƐƚĂͲW
Ϭϭ͘ϯϭϭͲϯϬϬͲ^ĆŽWĂƵůŽʹ^W͕ĞŶĚĞƌĞĕŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĐŽŶƚĂƚŽΛĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵ͕ƚĞůĞĨŽŶĞ;ϭϭͿϯϮϯϬͲϭϭϮϲĞĞůƵůĂƌͬtŚĂƚƐƉƉ;ϭϭͿϵϯϮϬϳͲϭϯϬϴ͘ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĞƐƚĞ>ĞŝůĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂƉĞůŽ
ƐşƟŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĂůĨĂ>ĞŝůƁĞƐ͕ŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞĞŶĚĞƌĞĕŽ͗ǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵ͘
16 ͲƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĞĚŝƚĂůƐƵƉƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŶƐƵĐĞƐƐŽŶĂƐŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐĞĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉĂƚƌŽŶŽƐ;ĂƌƟŐŽϴϴϵ͕WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ͕WͿ͘ŽƐĂƵƚŽƐŶĆŽĐŽŶƐƚĂƌĞĐƵƌƐŽƐŽƵĐĂƵƐĂƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘^ĞƌĄŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂů͕ĂĮǆĂĚŽĞƉƵďůŝĐĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͘^ĆŽWĂƵůŽ͕ϮϰĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϮϮ͘Ƶ͕ĞƐĐƌĞǀĞŶƚĞ͕ĚŝŐŝƚĞŝ͘Ƶ͕ƐĐƌŝǀĆŽ;ĆͿʹŝƌĞƚŽƌ;ĂͿ͕ƐƵďƐĐƌĞǀŝ͘
DR. DOUGLAS IECCO RAVACCI
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RESUMO DE CONTRATO Nº 54/2022 PROC. Nº 6687/2022– CONTRATADA:
VALÉRIA FELDMAM 26807539864– OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para
prestação de serviços juntos à Secretaria
Municipal de Cultura. DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12
(doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 3.600,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Cultura.

ANUNCIE:
11.

3729-6600

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DE CONTRATO - Nº 23/2022 –
PROC. Nº 13.280/2021– CONTRATADA:
MTAL ENGENHARIA EIRELI EPP – OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE
CHAFARIZ INTERATIVO NA PRAÇA DOS
IMIGRANTES, SITUADO NA AVENIDA
PRESIDENTE KENNEDY, NESTE MUNICÍPIO”. DATA DA ASSINATURA: 06/06/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
corridos, contados da data de recebimento
da Ordem de Início de Serviços emitida pela
SESURB conjuntamente - VALOR TOTAL:
R$ 293.531,66 CONTRATANTE: Secretaria
de Serviços Urbanos
“RESUMO: Processo 4963/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 44/2022 – Registro
de Preço para Fornecimento de Luminárias
para Iluminação Pública. JULGAMENTO DA
IMPUGNAÇÃO: “Por todo o exposto, consubstanciado na manifestação técnica, bem
como no parecer jurídico de ﬂs. retro, julgo
PROCEDENTE a impugnação apresentada
pela empresa SBX Engenharia Ltda, para
adequação do instrumento convocatório,
restituindo-se ao Sr. Pregoeiro para providências e adequações necessárias à republicação do instrumento convocatório, com
devolução do prazo legal.” Carolina Morales
Duwe – 06/06/2022. São Caetano do Sul, 06
de junho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e
Contratos

gazetasp.com.br

RESUMO DE CONTRATO Nº 53/2022 PROC. Nº 6689/2022– CONTRATADA:
DANIEL VAZ FREIRE– OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura.
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 1.800,00. CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Cultura.
RESUMO DE CONTRATO Nº 40/2022 PROC. Nº 6692/2022– CONTRATADA: CAROLINA SATIE SUZUKI – OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para prestação de serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 5.400,00. CONTRATANTE:
Secretaria Municipal de Cultura.
RESUMO DE CONTRATO Nº 51/2022 PROC. Nº 6700/2022– CONTRATADA:
AMARILDO MAURICI BOTINI– OBJETO:
Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para prestação de
serviços juntos à Secretaria Municipal de Cultura. DATA DA ASSINATURA: 23/05/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
- VALOR TOTAL: R$ 1.800,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Cultura.
RESUMO DE CONTRATO Nº 57/2022 PROC. Nº 6701/2022– CONTRATADA:
DARLENE DA SILVA BAIA DE OLIVEIRA–
OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para
prestação de serviços juntos à Secretaria
Municipal de Cultura. DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12
(doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 3.600,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Cultura.
RESUMO DE CONTRATO Nº 43/2022 PROC. Nº 6704/2022– CONTRATADA:
MARCELO SILVA DANTAS 27453823811
– OBJETO: Credenciamento público de projetos de arte-educadores e Oﬁcineiros para
prestação de serviços juntos à Secretaria
Municipal de Cultura. DATA DA ASSINATURA: 20/05/2022. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12
(doze) meses - VALOR TOTAL: R$ 3.600,00.
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de
Cultura.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

A Prefeitura do Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público que foi impetrado
pelas empresas Shalom Engenharia e Construções Barretos e Reusa Conservação Ambiental
Ltda EPP os recursos sob Processos administrativos 9233 e 9220/2022, respectivamente,
referente a proposta referente TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022, EDITAL N.º 05/2022 – Objeto:
Contratação de empresa para operação e gerenciamento de ecopontos. Fica aberto o prazo
de contrarrazões. Barretos, 06 de junho de 2022. Cristina Silva - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2022. JOSE MARCOS
MARTINS, Prefeito Municipal de Barrinha, usando de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO
que nos termos do 1º Edital de prorrogação, foi prorrogada a data de entrega e abertura dos
envelopes do Pregão Presencial n. 022/2022 para o dia 22/06/22 as 8h 45m (protocolo dos
documentos) e 9h e 15m (início da sessão de julgamento), permanecendo inalteradas as demais
clausulas do edital regulador do certame e seus respectivos anexos. Barrinha (SP), aos 06 de
junho de 2022. JOSE MARCOS MARTINS - Prefeito Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.030/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COM COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº
14.030/2022-Processo nº 16305/2022-12, que tem como objeto a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de cadernos
escolares, para distribuição gratuita nas Unidades Municipais de Educação e
Entidades Conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, conforme
descrição constante no Anexo I - Termo de Referência, do Edital.
O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á e
m 23/06/2022, às 08h30 e a disputa de lances ocorrerá em 23/06/2022, às 10h30.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 08/06/2022, no endereço
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato:
telefone (13) 3201-5094 ou e-mail:comlic2@santos.sp.gov.br
Santos, 06 de junho de 2022
ELIANA OLIVEIRA AMORIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO Nº 005/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022
OBJETO: ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL, MÁQUINAS, CAMINHÕES, LUMINÁRIAS
EM GERAL, TODOS NUMERADOS E RELACIONADOS POR LOTE CONFORME DESCRITO NO
ANEXO I DO EDITAL.
Homologo a decisão da Comissão Técnica Permanente de Leilão, que considerou satisfatórios
os valores arrematados no presente Leilão, adjudicando os bens objetos do certame, conforme
discriminado abaixo:
LOTE 1 - VALOR ARREMATADO R$ 4.500,00;
LOTE 2 - VALOR ARREMATADO R$ 2.000,00;
LOTE 3 - VALOR ARREMATADO R$ 4.100,00;
LOTE 4 - DESERTO; LOTE 5 - VALOR ARREMATADO R$ 11.600,00; LOTE 6 - VALOR ARREMATADO R$ 14.000,00; LOTE 7 - VALOR ARREMATADO R$ 550,00; LOTE 8 - VALOR ARREMATADO R$ 6.400,00; LOTE 9 - VALOR ARREMATADO
R$ 6.600,00; LOTE 10 - VALOR ARREMATADO
R$ 9.400,00; LOTE 11 - VALOR ARREMATADO
R$ 15.000,00; LOTE 12 - VALOR ARREMATADO
R$ 5.600,00; LOTE 13 - VALOR ARREMATADO
R$ 2.800,00; LOTE 14 - VALOR ARREMATADO
R$ 3.200,00; LOTE 15 - VALOR ARREMATADO
R$ 3.700,00; LOTE 16 - VALOR ARREMATADO
R$ 12.100,00; LOTE 18 - VALOR ARREMATADO
R$ 67.600,00; LOTE 19 - VALOR ARREMATADO
R$ 19.800,00; LOTE 20 - VALOR ARREMATADO
R$ 2.500,00; LOTE 21 - VALOR ARREMATADO
R$ 2.100,00; LOTE 22 - VALOR ARREMATADO
R$ 2.100,00; LOTE 23 - VALOR ARREMATADO
R$ 3.300,00; LOTE 24 - VALOR ARREMATADO
R$ 6.200,00; LOTE 25 - VALOR ARREMATADO
R$ 1.800,00; LOTE 26 - VALOR ARREMATADO
R$ 16.800,00; LOTE 27 - VALOR ARREMATADO
R$ 2.600,00; LOTE 28 - VALOR ARREMATADO
R$ 11.600,00; LOTE 29 - VALOR ARREMATADO
R$ 24.800,00; LOTE 30 - VALOR ARREMATADO
R$ 1.700,00; LOTE 31 - VALOR ARREMATADO
R$ 6.600,00; LOTE 32 - VALOR ARREMATADO
R$ 5.100,00; LOTE 33 - VALOR ARREMATADO
R$ 4.200,00; LOTE 34 - VALOR ARREMATADO
R$ 32.500,00.
Informamos que a íntegra da HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO 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, 06 de junho de 2022.
EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DA
EMPRESA TERRACOM CONSTRUÇÕES
LTDA
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
10/2022 - Objeto: Execução de Obras de
Infraestrutura Urbana em Diversos bairros
do Município.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais, após análise do questionamento apresentado pela Empresa TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, vem informar que, por
um lapso administrativo durante a elaboração da Planilha Estimativa de Quantitativos
e Preços (Anexo I-A e Anexo I-B) constou
erroneamente a referência de preço CDHU,
54.06.100 para o serviço de Guia Pré-Moldada reta tipo PMSP 100-fck25 Mpa, com
unidade m³, ao passo que dever-se-ia constar o Item da Planilha 54.06.040 com unidade M (metro).Assim, constatado o equívoco,
esta Secretaria de Obras Pública já procedeu à retificação do Item na Planilha. Por
fim, considerando-se que não haverá alteração no valor global estimado da Licitação,
comunique-se as Licitantes Interessadas a
devida retificação da Planilha, mantendo-se na íntegra os demais termos do Edital
e seus anexos, bem como se mantendo
inalterada a data de abertura da Licitação.
LEANDRO BORELLA BARBOSA - Presidente da Comissão Especial de Licitação
de Obras de Engenharia.
Por gentileza, confirmar o recebimento.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO Acha-se publicado
no portal de compras da Prefeitura Municipal de
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº
45/2022, Processo SICOM 3196/2022 objetivando
o Registro de preços para contratação de serviços
de retirada e instalação de bombeadores tipo submerso em poços exploratórios do Aquífero Guarani. Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das
propostas dar-se-á até o dia 22.06.2022, às 08h30
e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra,
e demais informações, encontram-se à disposição
dos interessados, no portal de compras. S. J. Rio
Preto, 01.06.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan - Gerente Interino de Operação e Manutenção
- Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL
DE PREGÃO ELETRÔNICO Acha-se publicado
no portal de compras da Prefeitura Municipal de
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº
47/2022, Processo SICOM 3199/2022 objetivando
a Aquisição de frascos de coleta e reagente para
análises bacteriológicas em água para consumo
humano provenientes dos reservatórios e redes
de distribuição do município de São José do Rio
Preto. Prazo de entrega: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23.06.2022,
às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital,
na íntegra, e demais informações, encontram-se
à disposição dos interessados, no portal de compras. S. J. Rio Preto, 02.06.2022 – Fábio Augusto
Zambon Furlan - Gerente Interino de Operação e
Manutenção - Água.

ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022
PROCESSO Nº 14722/2022
EDITAL N° 86/20222

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

Comunicamos aos interessados em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 65/2022, Processo nº
14772/2022 que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÃO HÍBRIDA
GAMIFICADA PARA INTRODUÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE
PÚBLICA, que o Edital 86/2022 passou por alterações em seu Termo de Referência (Anexo I),
que passa a ter sua redação conforme segue abaixo. Ficam ratificadas as demais cláusulas do
Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO –
PROCESSO nº. 1009/2022
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2022
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri-SP., a licitação Modalidade Tomada de Preço nº. 003/2022 - em conformidade com o
Processo nº. 1009/2022, tipo menor preço , objetivando a contratação
de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra, objetivando a execução de pavimentação asfáltica e sinalização viária em ruas
do Loteamento Jardim Bom Retiro, Bairro Nova Itariri, deste município, de acordo com o memorial descritivo, parte integrante deste
Edital. a. LOTE 01: Rua Treze (parte); Rua Quatorze (parte); Rua
Dezesseis (parte); Rua Dezessete (parte), do Loteamento Jardim
Bom Retiro, Bairro Nova Itariri. b. LOTE 02- -Rua Quatorze (parte) e
-Rua Quinze, do Loteamento Jardim Bom Retiro, Bairro Nova Itariri
DATA DA REALIZAÇÃO: dia 22/06/2021, às 09:00 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 Prefeitura, www.itariri.sp.gov.br e
também poderá ser obtido no Departamento de Compras e Licitações
da Prefeitura Municipal de Itariri, localizada na Rua Nossa Senhora do
Monte Serrat, 133, Centro – Itariri (SP), telefax (13) 34187282.

Em todo o Edital onde se lê PAGAMENTOS leia-se PAGAMENTO.
Alteração Item 3.6.5:
3.6.5. A plataforma deverá contemplar no mínimo, questões conforme abaixo:
MODALIDAD DE ENSINO
COMPONENTE CURRICULAR
GRAU DE DIFICULDADE
● Língua Portuguesa;
● Língua Inglesa;
● Arte;
● Educação Física;
● Fácil
Ensino Fundamental
● Matemática;
● Médio
(1º ao 9º ano)
● Ciências;
● Difícil
● História;
● Empreendedorismo;
● Geografia;
● Educação Financeira
Inclusão item 3.6.8.2.2.10:
3.6.8.2.2.10 Educação Financeira;
Alteração Item 3.9.18:
3.9.18. Apresentar pelo menos 50 itens com elementos visuais, dentre as 30.000 (trinta
mil) questões, escolhidos aleatoriamente pela Comissão;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI

COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

A Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Barretos – SP torna público que houve
interposição de recurso pela empresa THEOVALE CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA referente a TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2022, EDITAL N.º 52/2022 – Objeto:
CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER. Fica aberto o prazo de contrarrazões conforme
previsão legal. Barretos, 06 de junho de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1765/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURANÇA
PATRIMONIAL ARMADA, PERÍODO DIURNO E
NOTURNO NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E/OU
EVENTOS PÚBLICOS, INCLUINDO SÁBADO,
DOMINGO, PONTO FACULTATIVO E FERIADOS,
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Homologo a adjudicação da pregoeira, que considerou vencedora a proposta apresentada pela
empresa UMBRELLA SEGURANÇA PRIVADA
LTDA, adjudicando-lhe o LOTE ÚNICO deste
edital, pelos seguintes valores unitários a serem
registrados:
Item 01, Descrição do Serviço - Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços
de segurança Vigilância “Armada”, diurno, no horário das 06:00 às 18:00 horas, conforme descrições
anexas, Qtd. 58.000, Unid. Hora, Valor Unitário R$
28,85; Item 02, Descrição do Serviço - Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de segurança Vigilância “Armada”, noturno, no horário das 18:00 às 06:00 horas, conforme
descrições anexas, Qtd. 58.000, Unid. Hora, Valor
Unitário R$ 28,90.
Araraquara, 06 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

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 REABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra
reaberto nesta municipalidade Processo de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob nº
13/2022, cujo objeto é Aquisição de 01 (um) Veiculo Tipo SUV, 0 Km, Convênio com o Governo Federal através do Ministério da Cidadania, Secretaria
Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva
do Fundo Nacional de Assistência Social. O Critério
de julgamento das propostas será o menor preço
por item. A apresentação dos envelopes e a abertura do Pregão será às 10h00min. do dia 21/06/2022,
na Prefeitura Municipal de Juquitiba. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no
Setor de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira,
nº 63, Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: licitacao@juquitiba.sp.gov.br.
Juquitiba, 06 de junho de 2022.
Ayres Scorsatto
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA
DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 005/2022
Contratante: Fundação Pró-Memória de São
Caetano do Sul
Contratada: Rebouças Manutenção e Comércio de Peças para Telefones Ltda.
Contrato - Objeto: Prestação de serviços de
manutenção técnica preventiva e corretiva
no equipamento telefônico: Sistema: PABX –
Assinatura: 02 de maio de 2022 - Vigência:
12 meses – Valor: R$ 4.440,00.
São Caetano do Sul, 06 de Junho de 2022.
Charly Farid Cury
Presidente
EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E
INTIMAÇÃO
Santa Rita do Passa Quatro - SP
Data do leilão: 23/06/2022 as: 12:30
Local: AGENCIA DA CAIXA - AVENIDA SEVERINO
MEIRELLES, 992, CENTRO, SANTA RITA DO PASSA
QUATRO, SP
ARY ANDRE NETO, Leiloeiro Oficial matricula 428 estabelecido a RUA ARACI nº 162, COLINAS DE INHANDJARA,
ITUPEVA - SP CEP: 13299-212, telefone (11) 93285-4559,
faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia
e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte
por cento) do preço de arrematação e o saldo devidamente
corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de
perda do sinal dado.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da
EMGEA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob
o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de
bens, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções
extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante
fica ciente que será o responsável pelas providências de
desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados,
informações pormenorizadas sobre os imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários,
caso não sejam localizados.
SED B50531 - CONTRATO 811046048529 - EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
ELINALDO DONIZETTI CANDIDO, BRASILEIRO(A), MOTORISTA, CPF 115.366.848-30, CI 214081242 SSP/SP,
CASADO (A) COM ANDREZA MEIRE DE SOUZA CANDIDO, BRASILEIRO (A), SECRETARIA, CPF 262.383.838-01
CI: 261500089 SSP.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO RESIDENCIAL, A
RUA JOSE GUSMAN, Nº 258, LOTE Nº 254, QUADRA
Q, PARQUE LAGOINHA, EM SANTA RITA DO PASSA
QUATRO, SP, COM A AREA TOTAL CONSTRUIDA DE
85,66M2, PERFAZENDO UMA AREA TOTAL 300,00M2,
COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS,
PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.
Santa Rita do Passa Quatro, 07/06/2022
ARY ANDRE NETO

Inclusão item 3.10.3.10:
3.10.3.10 Educação Financeira;

Processo SUPRI 253/2022 – TOMADA DE PREÇOS nº 10/2022 – Contratação de empresa especializada para construção de calçadas acessíveis na Avenida Presidente Vargas em Itapevi. - Recebimento e abertura
dos Envelopes às 14h00 do dia 23/06/2022. Local: Rua
Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila Nova
Itapevi – Itapevi/SP. – Retirar o edital gratuitamente na página da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br - Fone: (11)
4143-7600. E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi,
06/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

Alteração Item 3.12:
ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO ORGANIZACIONAL DE
LEITURA E ATIVIDADES PARA OS ESTUDANTES:
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA
Deverá possuir bateria de no mínimo 4000mAh,
com autonomia de pelo menos 2 horas de uso
efetivo
Bateria
Com mecanismo de segurança mesmo após a carga
total da bateria não corra o risco de sobrecarga e
sobreaquecimento.
1x DC-In
1x Micro USB 2.0
Interfaces integradas ao dispositivo
1x Micro SD Card Reader
1x Audio combo jack

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 48/2022 - PROCESSO Nº 288/2022 OBJETO: Contratação de empresa do ramo para
o fornecimento de insumos destinados à realização de exames laboratoriais no laboratório de
análises clínicas (secretaria municipal de saúde),
deste município de Tupã, incluindo disponibilização de equipamentos (em comodato), pelo período de 12 (doze) meses - O Município de Tupã,
através do Departamento de Licitações torna-se
publico para os interessados a ERRATA. Data da
publicação: 01/06/2022. Onde lê-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022
- Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022. O edital, seus anexos e a
retificação encontram-se disponíveis no Depto de
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 34041000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site
www.tupa.sp.gov.br - Estância Turística de Tupã,
em 30 de maio de 2022. Caio Kanji Pardo Aoqui,
Prefeito Municipal.

ATENÇÃO: ALTERAÇÃO EFETUADA APENAS NAS ESPECIFICAÇÕES DE BATERIA E
INTERFACES INTEGRADAS AO DISPOSITIVO, FICAM MANTIDAS AS DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES DA TABELA.
Alteração Item 5.2 - ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO
7.2.1

Possuir pelo menos 15 assuntos em cada ano do 1º ao 9º ano, por Componente Curricular;

7.2.2

Possuir pelo menos 30.000 (trinta mil) questões com resolução obrigatória de cada item classificado na
matriz da base nacional curricular comum (BNCC), por unidade temática e habilidade para o Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano), distribuídos por todos os componentes curriculares para utilização em
avaliações, provas, simulados, listas de exercícios ou exames para treinamento ou verificação das
aprendizagens dos estudantes.
ATENÇÃO: ALTERAÇÃO EFETUADA APENAS NOS ITENS 7.2.1 E 7.2.2, FICAM
MANTIDAS OS DEMAIS ITENS DA TABELA.
Alteração Anexo V - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Item

1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 17/2022
Processo nº 9.403/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE REDE LÓGICA/
TELEFONIA, SISTEMA DE ALARME E
C.F.T.V.
Abertura: 23/06/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização:
https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

2

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

“SUSPENSÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022
EDITAL Nº 031/2022
EDNÉIA P. OLIVEIRA, usando da competência delegada pelo Decreto nº 3.283, de
11 de novembro de 2021, torna público; FAZ
SABER, para conhecimento dos interessados que SUSPENDE o processo licitatório
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022, noticiado pelo EDITAL Nº 031/2022, cujo
objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de
Assistência Médico-Hospitalar para os
servidores da Prefeitura do Município de
Itapecerica da Serra, em virtude de Impugnações Administrativas apresentadas contra
o instrumento convocatório.
Itapecerica da Serra, 06 de junho de 2022.
EDNÉIA P. OLIVEIRA
Assessora Especial
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Preço Total
Anual – R$

Solução híbrida de ensino
Licença Projeto
Gamificada para Alunos com
Básico/Mês
dispositivos, conforme Termo
14.000
de Referência contemplando
10 (dez) Componentes
Curriculares;
Solução híbrida gamificada
Licença Projeto
para Educadores com
Básico/Mês
dispositivo, conforme Termo de
550
Referência contemplando 10
(dez) Componentes
Curriculares;
Valor total do Lote Único:

R$

Prazo de entrega/execução: O(s) serviço(s) deverá ser entregue pela compromissária, em até
90 (noventa) dias.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 18/2022
Processo nº 9.227/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA INSTALAÇÃO DE ALARME, CFTV
E 50 PONTOS DE REDES DE DADOS.
Abertura: 23/06/2022 às 13h00min.
Edital, informações e local de realização:
https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
TERMO DE ACORDO
GR nº 56/22 – Participes: Universidade
Municipal de São Caetano do Sul - USCS
X Conselho Regional de Educação Física Objeto: O presente Acordo tem por objeto a
associação de esforços e a coordenação de
ações visando promover a qualidade das atividades de ensino e pesquisa, bem como, o
reforço da interação e da colaboração mútua
no sentido de troca de informações e apoio
ao desenvolvimento científico e social das
comunidades - Prazo: 60 meses Data de
Assinatura: 02/05/2022.
GR nº 77/22 – Participes: Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS X
Conselho Regional de Farmácia - Objeto:
O presente de Acordo tem por objeto a associação de esforços e a coordenação de
ações visando promover a qualidade das atividades de ensino e pesquisa, bem como, o
reforço da interação e da colaboração mútua
no sentido de troca de informações e apoio
ao desenvolvimento científico e social das
comunidades - Prazo: 60 meses – Data de
Assinatura: 20/05/2022.
São Caetano do Sul, 06 de Junho de 2022.
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

LOTE ÚNICO
SOLUÇÃO HÍBRIDA GAMIFICADA PARA AÇÕES TIC
Preço Unitário
Anual – R$
Descrição
Unidade
QTD

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão pública do Pregão.
Pagamento: O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco dias) fora da semana, contados
da data de apresentação da Nota Fiscal de SERVIÇOS, no Setor de Contabilidade da Secretaria
da Fazenda e devidamente atestada pela Secretaria requisitante, observando-se disposto no Art.
78, inciso XV da Lei Federal nº 8666/93. Fica facultado ao órgão contratante realizar os
pagamentos dos serviços ora contratados por 12 (doze) meses, em 01 (um) único pagamento
mediante a contrato com garantia na forma da lei.

Fica mantida a data de ABERTURA do referido certame, a saber, dia 10/06/2022 às
09h00min.
O Edital, demais informações e local de realização do certame encontram-se disponível
no site: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes.
Caraguatatuba/SP, 06 de junho de 2022. Assinatura: EDUARDO CURSINO Secretário
Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO MUNICIPAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SAÚDE
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.178/2022
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.178/2022 – Processo nº 18.605/2022-27,
cujo objeto é a AQUISIÇÃO parcelada de OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL REFRIGERADO, LOCAÇÃO DE
TANQUES CRIOGÊNICOS COM CAPACIDADE PARA 3.000L E 5.000L e LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMETRIA,
para ser utilizado em procedimentos de urgência e emergência e procedimentos eletivos nas unidades do DAPHOS Departamento de Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses. O encerramento dar-se-á em 22/06/2022, às
08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº : 942758. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5137, E-mail:
licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.179/2022
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.179/2022 – Processo Administrativo nº
64.110/2021-43, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando à aquisição de
Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

B5

produtos laboratoriais: TESTES DIAGNÓSTICOS PARA EXAMES DE SÍFILIS. O encerramento dar-se-á em
22/06/2022, às 08:30h. O Edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 942765. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213–5136,
e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.180/2022
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.180/2022 – Processo nº 27.730/2022-18,
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos: INSULINA HUMANA DE AÇÃO PROLONGADA EM SISTEMA PRÉ-PREENCHIDO. O encerramento dar-se-á
em 23/06/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 942769. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5136
e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.181/2022
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP E COTAS EXCLUSIVAS PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.181/2022 – Processo nº 27.925/2022-69,
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos: NISTATINA 100.000 UI/ML, BIPERIDENO 2 MG COMP, METRONIDAZOL 500 MG GELEIA 50 G, PREDNISONA
20 MG CP, ESPIRONOLACTONA 25 MG E 100 MG, ACEBROFILINA 25 MG/5 ML XAROPE. O encerramento
dar-se-á em 22/06/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 942771. Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13)
3213-5135 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.182/2022
(COTAS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP/COOP E COTAS EXCLUSIVAS PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.182/2022 – Processo nº 28.303/2022-94,
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de medicamentos: ÓLEO MINERAL, PERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL, ENOXAPARINA 40 MG, PROGESTERONA 150 MG +
ESTRADIOL 10 MG/ML, ALBUMINA HUMANA 20%, HIDROXOCOBALAMINA (CIANOCOBALAMINA) 5.000/2 ML E
ROCURÔNIO, BROMETO 50 MG/5 ML. O encerramento dar-se-á em 23/06/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra,
encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 942774. Para
qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13) 3213-5135 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.183/2022
(COTAS EXCLUSIVAS PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Saúde, o Pregão Eletrônico nº 15.183/2022 – Processo nº 18.793/2022-39,
que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de material
odontológico: APLICADOR DE HIDROXIDO CALCIO, CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 05, LENÇOL DE
BORRACHA, NDP - SOLUÇÃO ENDODÔNTICA, PRP - SOLUÇÃO ENDODÔNTICA, GEL DENTAL FLUORETADO
C/ EVIDENCIADOR DE PLACA, CERA 7 ROSA, PEDRA POMES – DENTÍSTICA, ENVELOPE TIRA MATRIZ
POLIESTER E GEL A BASE DE PAPAÍNA. O encerramento dar-se-á em 23/06/2022, às 08:30h. O edital, na íntegra,
encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br sob o nº: 942775. Para
qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone:
(13) 3213-5137 e-mail: licitacaosaude@santos.sp.gov.br.
Santos, 06 de junho de 2022.
PAULA GOMES
Presidente da Comissão Municipal e Permanente de Licitação – Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N. 22/2022 - CONCORRENCIA
PÚBLICA N. 01/2022. Às 13:00 horas do dia 06 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. Apresentou os envelopes de habilitação e proposta a empresa CARVENG CONSTRUÇOES
LTDA, inscrita no CNPJ 28.081.122/0001-79, sendo que apenas o Sr. Leandro Aparecido Carvalho,
representante da empresa CARVENG CONSTRUÇOES LTDA se fez presente à sessão. Em análise a
habilitação da licitante CARVENG CONSTRUÇOES LTDA, foi verificado que a empresa atende aos
requisitos do edital sendo declarada habilitada. Ato continuo o Sr. Leandro Aparecido Carvalho,
representante da empresa CARVENG CONSTRUÇOES LTDA, informou a Comissão Permanente de
Licitação que Desiste e Renuncia expressamente ao direito de recorrer, autorizando a abertura do
envelope com proposta de preços. Desta forma foi aberto o envelope contendo a proposta de preços
da empresa CARVENG CONSTRUÇOES LTDA, que apresentou valor global de R$ 4.233.653,18 (quatro
milhões, duzentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos) sendo a
mesma declarada vencedora. Ao final a presente sessão foi declarada encerrada, sendo lavrada esta
Ata, que vai assinada pelos presentes. Marcio Donizete Batista, Presidente da CPL - Fabio Reginaldo
da Silva e Odécio Boschesi, Secretario e Membro da CPL. MIRASSOLANDIA 06 DE JUNHO DE 2022.
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gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2022
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E LAVAGEM DE BENS E VALORES DE SÃO PAULO/SP.
*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO do bem
móvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO do requerente ROBERTO FERRAGI, residente na Avenida Vereador José Diniz, nº 1.352, Alto da Boa Vista,
São Paulo, SP, CEP: 04604-001, bem como do terceiro interessado WESLLEY MATHEUS DE LIMA
SERAFIM, residente e domiciliado na Rua Desembargador Rodrigues Sette, Nº 365, Apto. 152 - Bloco
2, Jardim Peri, CEP 02634-070, São Paulo – SP, além dos demais interessados, extraída dos autos do
processo sob o nº 0015573-93.2021.8.26.0050- Restituição de Coisas Apreendidas - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa. A DRA. MARCIA MAYUMI OKODA OSHIRO, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara De Crimes Tributários, Organização Criminosa
E Lavagem De Bens E Valores De São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo
processam-se os autos de nº 0015573-93.2021.8.26.0050- Restituição de Coisas Apreendidas Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa. O leilão será
realizado com fulcro no artigo 144-A, caput, e § 3º, do CPP, bem como no Prov. CSM 1625/2009 do
TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório situado
à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.com.br,
que levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª PRAÇA que terá
início em 04/07/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 21/07/2022 às 14:00 horas, onde serão
aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, e não
havendo licitantes se iniciará o 2ª PRAÇA no dia 21/07/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no dia
09/08/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 80% do valor
de avaliação. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira, Thais Silva Moreira
de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br. DESCRIÇÃO DOS BENS: LOTE 1 – INTEGRALIDADE DAS SUCATAS DOS VEÍCULOS DESCRITOS
ABAIXO. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 80% DO VALOR DE
AVALIAÇÃO: R$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais). LOTE 2 - SUCATA DE VEÍCULO - GM/
Montana – Cor: Preta – Numeração Chassi Suprimida. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 300,00 (trezentos reais). 80% DO VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). LOTE 3
- SUCATA DE VEÍCULO - GM/Montana – Cor: Preta – Numeração Chassi Suprimida. VALOR DE
AVALIAÇÃO: R$ 300,00 (trezentos reais). 80% DO VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 240,00 (duzentos e
quarenta reais). LOTE 4 - SUCATA DE VEÍCULO - Ford/Fiesta – Cor: Vermelho - Numeração Chassi
Suprimida. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 200,00 (duzentos reais). 80% DO VALOR DE AVALIAÇÃO:
R$ 160,00 (cento e sessenta reais). LOTE 5 - SUCATA DE VEÍCULO - VW/Polo 1.6 – Cor: Preta
– Placas NDQ-5952 – Chassis: 9BWAB09N99P027379 – Ano: 2009 – Fabricação: 2009 – Comb:
Alco/Gasol – Município: São Paulo. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 300,00 (trezentos reais). 80% DO
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). LOTE 6 - SUCATA DE VEÍCULO
- Fiat/Idea Essence 1.6 – Cor: Branco – Placas: EZL-4016 – Chassis: 9BD13571AD2218690 – Ano:
2012 - Fabricação: 2013 - Comb: Gasolina - Município: S. Paulo – SP. VALOR DE AVALIAÇÃO: R$
300,00 (trezentos reais). 80% DO VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
OBSERVAÇÃO: Os veículos somente poderão ser vendidos para Desmanche ou Empresa de Reciclagem (Prensa) devidamente cadastradas e autorizadas pelo Detran. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantias, constituindo ônus do interessado verificar
suas condições antes das datas designadas para alienação judicial. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL:
O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br
em conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e
descrições detalhadas do bem. LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 04/07/2022
às 14:00 horas, e se encerrará no dia 09/08/2022 às 14:00 horas. Serão captados lances on-line
através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na
plataforma digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão.
Qualquer forma de proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação da MM. Juíza. DO
INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de
alguma maneira altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o
pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DA
DESISTÊNCIA: Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização
do pagamento. DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a
realização do cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo
telefone (11) 3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: 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. DA ARREMATAÇÃO: O arrematante deverá assinar
o auto de arrematação, conforme disposição do art. 903 do NCPC, (Qualquer que seja a modalidade
do leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º, deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação
pelos prejuízos sofridos). PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser
efetuado à vista, ou parcelado. O preço do bem arrematado deverá ser depositado em juízo, através
de guia judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas da arrematação. Decorrido o prazo sem que
o arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente
para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas
condicionais será levado para apreciação do MM. Juízo. Obs.: O não pagamento da arrematação
acarretará ao pagamento de 10% (dez por cento) de multa sob o valor do lance, além do pagamento integral da comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida à leiloeira será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comissão essa não incluída no valor do lance
vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 1625/2009), que
será paga pelo arrematante, e não será devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, e deduzidas as
despesas incorridas. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita
a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço
da leiloeira situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Ficam os interessados, INTIMADOS das designações supra. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. DRA.
MARCIA MAYUMI OKODA OSHIRO - Juíza de Direito
Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br
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1º LEILÃO 21/06/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 23/06/2022 ÀS 15H00
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial 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 Oficial: 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 Oficial JUCESP nº 844.
Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br

SATO LEILOES – (11)42234343 – www.satoleiloes.com.br- LEILÃO – Comitente vendedor
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A: – CNPJ sob nº 17.197.385/0001-21 - Data: 14 de Junho
de 2022, às 14:00. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Sr. Antônio Hissao Sato Jr JUCESP nº 690, situado na Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano o Sul –SP, online
no site www.satoleiloes.com.br. A descrição dos lotes detalhadas serão exibidas no site. Os bens serão
vendidos no estado em que se encontram. RELAÇÃO DOS LOTES: Lote 1: 4 rádios e 1 multimídia; lote 2: 4
caixas acústicas; lote 3: 6 caixas acústicas; lote 4: 9 caixas amplificadoras e 1 torre de som; lote 5: 4 caixas
acústicas; lote 6: 2 caixas e 1 caixa acústica; lote 7: 7 caixas acústicas; lote 8: 8 caixas acústicas; lote 9: 1 caixa
acústica, 1 radio 1 central; lote 10: 2 lavadoras; lote 11: 3 lavadoras; lote 12: 1 refrigerador e 2 lavadoras; lote
13: 9 televisores; lote 14: 10 televisores; lote 15: 6 televisores; lote 16: 10 televisores; lote 17: 9 televisores; lote
18: 7 televisores; lote 19: 10 televisores; lote 20: 10 televisores; lote 21: 10 televisores; lote 22: 10 televisores;
lote 23: 10 televisores; lote 24: 10 televisores; lote 25: 10 televisores; lote 26: 9 televisores; lote 27: 10
televisores; lote 28: 10 televisores; lote 29: 10 televisores; lote 30: 10 televisores; lote 31: 10 televisores; lote
32: 10 televisores; lote 33: 6 televisores; lote 34: 9 televisores; lote 35: 5 televisores; lote 36: 10 televisores;
lote 37: 9 televisores; lote 38: 8 televisores; lote 39: 10 televisores; lote 40: 10 televisores; lote 41: 10
televisores; lote 42: 7 televisores; lote 43: 10 televisores; lote 44: 8 televisores; lote 45: 5 televisores; lote 46:
10 televisores; lote 47: 6 televisores; lote 48: 4 televisores; lote 49: 8 televisores; lote 50: 3 televisores; lote
51: 4 televisores; lote 52: 9 televisores; lote 53: 4 televisores; lote 54: 4 televisores; lote 55: 4 televisores; lote
56: 1 televisor; lote 57: 6 televisores; lote 58: 2 televisores; lote 59: 2 televisores; lote 60: pendente
informação cliente; lote 61: 2 televisores; EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO
DESTE LEILÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE www.satoleiloes.com.br
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 – 20/06/2022 às 11:00VALOR: R$ 166.343,83 e 2º leilão público – 21/06/2022 às 11:00 - VALOR: R$ 53.926,87. 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: O lote nº 14 da quadra
“D”, do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, em São Joaquim da Barra/SP, com área de 212,77m². Consta na
Av. 8 – 25/05/2022 que a Rua “100” e a Rua “109”, ambas do loteamento denominado “Jardim Santa Isabel”, passaram
a denominarem-se, respectivamente: “Rua Agenor Fortunato Sartorato” e “Rua Antônio Coronado Marques.”
MATRÍCULA: 21.336 – Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São
Joaquim da Barra/SP. FIDUCIANTES: IGNACIO BONATO CPF 161.596.248-49. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE:
25/05/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as
despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação /
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido
no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características,
estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. 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 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.

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

EDITAL nº L19/P0059-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br.
TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por JD. REGINA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ 58.123.308/0001-04 e SP-02 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) – CNPJ nº 08.683.739/0001-57, venderá em 1º e 2º Público
Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Lote de terreno sob
nº 19 da Quadra L, no loteamento Jardim Regina, em Botucatu/SP, com área total de 250m². Consta nas Av.
08 e 09 – 02/03/2020 que há penhora dos direitos sobre o bem gravado com alienação fiduciária, conforme
autos nº 0010158-07.2017.5.15.0025, que tramita pela Vara do Trabalho de Botucatu/SP, Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região. Consta na Av. 10 – 19/04/2021 que há penhora dos direitos sobre o imóvel em
questão, gravado com alienação fiduciária, conforme autos nº 0003023-47.2019.8.26.0079, que tramita pelo
1º Ofício Cível de Botucatu/SP. Matrícula nº 41.065 – 2º Oficial de Registro de Imóveis de Botucatu/SP. 1º
LEILÃO 14/06/2022 às 09:30- VALOR: R$ 90.211,52. 2º LEILÃO 15/06/2022 às 09:30- VALOR: R$
256.829,95. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira;
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas
com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus.
Consolidação da Propriedade em 18/05/2022. Os Fiduciantes - GILSON PEREIRA DE ALMEIDA CPF
128.645.198-10 E ANA PAULA MONARO ALMEIDA CPF 218.756.148-85 – comunicado das datas dos leilões,
também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento
do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11) 9 4886-0334.

EDITAL 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 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 PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE LIBANIA PINTO
BATISTA, REQUERIDO POR MARCELO CARLOS BATISTA - PROCESSO Nº 1003813-86.2019.8.26.0152.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO APARECIDO
BUENO DE GODOY, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, por sentença proferida em 19/04/2022 18:24:32, foi decretada a INTERDIÇÃO de LIBANIA PINTO BATISTA, CPF
168.220.778-12, declarando-o(a) relativamente incapaz, restando incapaz de praticar os seguintes atos sem curador que a
represente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e administrar seus bens,
enquanto perdurarem as causas ora consideradas para a curatela, nos termos do art.4º, inciso III< e artigo 1.767, ambos
do Código Civil, respeitando as condições trazidas pela Lei n. 13.146/15, e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARCELO CARLOS BATISTA brasileiro, tecnólogo, vive em união estável, portador da cédula
de identidade RG. nº. 30.529.454-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 294.313.668-94, residente e domiciliado na
Estrada dos Pereiras, nº 3577 – casa 3 – Chácara Real – Caucaia do Alto - Cotia/SP - CEP 06726-360. O presente edital
será publicado por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Cotia, aos 26 de maio 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 Negrete
Nunes Balbino – Leiloeira Oficial – JUCESP 1.151. SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL – FORO DE ITAPECERICA DA SERRA. Processo nº 000220054.2020.8.26.0268. 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 considerado arrematante
aquele que der lance igual ou superior a 60% do valor da avaliação atualizada. A 1ª Praça terá início no dia 19 de junho de 2022, às 14:00 horas, e se
encerrará no dia 22 de junho de 2022, às 14:00 horas. 2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 22 de junho de 2022, às 14:00 horas, e
se encerrará em 12 de julho 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.

4ª VARA CÍVEL - FORO DE PIRACICABA
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) ĚŽďĞŵŝŵſǀĞůĂďĂŝǆŽĚĞƐĐƌŝƚŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĞƉĂƌĂŝŶƟŵĂĕĆŽĚŽƐĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐ͗SOLIDA DE PIRACICABA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI͕ĂƚƵĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚĞCONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA IVAN MONTEBELLO LTDA (CNPJ/MF Nº 47.768.585/0001-58)͕
ŶĂƉĞƐƐŽĂĚĞƐĞƵƐſĐŝŽͬƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞANTONIO IVAN PEREIRA MONTEBELO (CPF/MF Nº 850.523.378-68)ĞƐĞƵĐƀŶũƵŐĞ͕ƐĞĐĂƐĂĚŽĨŽƌ͖ďĞŵĐŽŵŽĚŽƐĐƌĞĚŽƌĞƐ͗VERA LÚCIA DE
ALMEIDA PIZZINATTO (CPF/MF Nº 139.453.968-16), ANTONIO FRANCISCO PIZZINATTO (CPF/MF Nº 776.178.778-34), VINICIUS LUBIANO SAMPAIO (CPF/MF Nº 230.577.198-30),
VALTER DIAS SAMPAIO (CPF/MF Nº 067.604.448-41), MARIA ANGELA MAGOSSI SAMPAIO (CPF/MF Nº 115.262.688-41), TSURUKO TIOMA (CPF/MF Nº 624.717.408-04), TERESA
MARIA DA SILVA (CPF/MF Nº 043.452.218-03), BIANCA MARIA VENTURELLI NOSELLA (CPF/MF Nº 115.498.278-55), CHURRASCARIA BOI BRANCO LTDA – ME (CNPJ/MF Nº
53.851.218/0001-16), RECEITA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.394.460/0058-87) e MUNICÍPIO DE PIRACICABA (CNPJ/MF Nº 46.341.038/0001-29).
DD͘:ƵşǌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƌĂ͘ĂŶŝĞůĂDŝĞDƵƌĂƚĂ͕ĚĂϰǐsĂƌĂşǀĞůͲ&ŽƌŽĚĞWŝƌĂĐŝĐĂďĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͕FAZ SABER͕ĂŽƐƋƵĞŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝƚĂůǀŝƌĞŵŽƵĚĞůĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƟǀĞƌĞŵĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƌƉŽƐƐĂ͕ƋƵĞ͕ƉŽƌĞƐƚĞ:ƵşǌŽ͕ƉƌŽĐĞƐƐĂŵͲƐĞŽƐĂƵƚŽƐĚĂĕĆŽĚĞZĞƉĂƌĂĕĆŽĚĞĂŶŽƐDĂƚĞƌŝĂŝƐĞDŽƌĂŝƐĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƚŽ/ůşĐŝƚŽĐŽŵWĞĚŝĚŽĚĞ>ŝŵŝŶĂƌ/ŶĂƵĚŝƚĂůƚĞƌĂWĂƌƚĞ͕
ĞŵĨĂƐĞĚĞƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞ^ĞŶƚĞŶĕĂ͕ĂũƵŝǌĂĚĂƉŽƌSILVIO LUIZ ZAVAREZZI (CPF/MF Nº 044.637.458-02)ĞSILMARA BRACCO ZAVAREZZI (CPF/MF Nº 067.598.988-42) ĞŵĨĂĐĞĚĞ
SOLIDA DE PIRACICABA CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI͕ĂƚƵĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚĞCONSTRUTORA INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA IVAN MONTEBELLO LTDA. (CNPJ/MF
Nº 47.768.585/0001-58)͕ŶŽƐĂƵƚŽƐĚŽProcesso nº 0017855-70.2018.8.26.0451͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽWƌŽĐĞƐƐŽWƌŝŶĐŝƉĂůŽŶǑϬϬϮϬϯϬϬͲϰϮ͘ϮϬϭϬ͘ϴ͘Ϯϲ͘Ϭϰϱϭ͕ĞĨŽŝĚĞƐŝŐŶĂĚĂĂǀĞŶĚĂĚŽďĞŵ
ĚĞƐĐƌŝƚŽĂďĂŝǆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƟŐŽƐϮϰϲĂϮϴϬĚŽƐWƌŽǀŝŵĞŶƚŽƐŶǑϱϬͬϭϵϴϵĞϯϬͬϮϬϭϯĚĂŽƌƌĞŐĞĚŽƌŝĂ'ĞƌĂůĚĞ:ƵƐƟĕĂͬ^WƋƵĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĞŵ>ĞŝůĆŽ:ƵĚŝĐŝĂů͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽ
ŽƐĂƌƟŐŽƐϴϳϵ͕//͕ϴϴϲĞϴϴϳĚŽW͕ĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƌĞŐƌĂƐĞǆƉŽƐƚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel͗ƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽŶǑϭϯϭĚŽŽŶĚŽŵşŶŝŽĚŝİĐŝŽŽŶĂŵĠůŝĂ͕ƐŝƚƵĂĚŽŶĂZƵĂĞŶũĂŵŝŶŽŶƐƚĂŶƚ͕ŶǑϰϳϰ͕ĞŶƚƌŽ͕WŝƌĂĐŝĐĂďĂͬ^W͕W͗ϭϯϰϬϬͲϬϱϬͲ
Descrição do Imóvel͗ƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽŶǑϭϯϭĚŽϭϯǑĂŶĚĂƌ͕ĚŽƟƉŽ͞/͟ĞǀĂŐĂŶǑϬϭ͕ƐŝƚƵĂĚŽƐŶŽŽŶĚŽŵşŶŝŽĚŝİĐŝŽŽŶĂŵĠůŝĂ͕ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞWŝƌĂĐŝĐĂďĂ͕ĐŽŵĞŶƚƌĂĚĂƉĞůŽŶǑϰϳϰĚĂZƵĂ
ĞŶũĂŵŝŶŽŶƐƚĂŶƚ;ĞŶƚƌĂĚĂĚŽƐĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐͿĞϵϯϰĚĂZƵĂZĞŐĞŶƚĞ&Ğŝũſ;ĞŶƚƌĂĚĂĚĂƐǀĂŐĂƐͿ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽƵŵĂĄƌĞĂƷƟůĚĞϮϮϳ͕ϮϮŵϸ͕ĄƌĞĂĐŽŵƵŵĚĞϭϮϳ͕ϮϬŵϸ͕ŽŶĚĞƐĞĂĐŚĂŵ
ŝŵƉůşĐŝƚĂƐĚƵĂƐǀĂŐĂƐŶĂŐĂƌĂŐĞŵĐŽůĞƟǀĂ;sĂŐĂĚƵƉůĂͿ͕ĞƵŵĂĄƌĞĂƚŽƚĂůĚĞϰϬϰ͕ϰϮŵϸ͕ĐŽŵƵŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŝĚĞĂůŶŽƚĞƌƌĞŶŽĚĞϱ͕ϴϯϭϯϳй͘ŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͗ĂͿϭǑWĂǀŝŵĞŶƚŽ͗^ĂůĂƉĂƌĂĚŽŝƐ
ĂŵďŝĞŶƚĞƐ͖ƵŵĂƐƵşƚĞ;ĚŽƌŵŝƚſƌŝŽĞďĂŶŚĞŝƌŽͿ͖ϬϮĚŽƌŵŝƚſƌŝŽƐ͖ƵŵďĂŶŚĞŝƌŽƐŽĐŝĂů͖ƵŵĞƐĐƌŝƚſƌŝŽŽƵĚŽƌŵŝƚſƌŝŽƌĞǀĞƌƐşǀĞů͖ŚĂůůĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͖ůĂǀĂďŽ͖ĐŽǌŝŶŚĂ͖ĄƌĞĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽͬtĚĞ
ĞŵƉƌĞŐĂĚĂĞƐĂĐĂĚĂ͘ďͿϮǑWĂǀŝŵĞŶƚŽ͗^ĂůĂĚĞĞƐƚĂƌ͖ďĂŶŚĞŝƌŽ͖ƐĂůĂĚĞƐŽŵ͖ĚĞĐŬĐŽŵƉŝƐĐŝŶĂ͖ũĂƌĚŝŶĞŝƌĂĞƐĂĐĂĚĂ͘ŽŶĨƌŽŶƚĂĕƁĞƐ͗ŽŶĨƌŽŶƚĂŶĂĨƌĞŶƚĞĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞŶƚƌĞĞůĞĞ
ĂZƵĂĞŶũĂŵŝŶŽŶƐƚĂŶƚ͖ĚĞƵŵůĂĚŽĐŽŵĂĞƐĐĂĚĂƌŝĂ͖ŚĂůůĚĞƉĂǀŝŵĞŶƚŽĞƉŽĕŽĚŽĞůĞǀĂĚŽƌ͖ĚĞŽƵƚƌŽůĂĚŽĞĨƵŶĚŽƐĐŽŵĄƌĞĂĚĞůƵǌĞǀĞŶƟůĂĕĆŽĚŽƉƌĠĚŝŽ͘KƌĞĨĞƌŝĚŽĞĚŝİĐŝŽĨŽŝ
ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽŶŽƚĞƌƌĞŶŽĚĞƐĐƌŝƚŽĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽŶĂŵĂƚƌşĐƵůĂŶǑϯϮ͘ϲϴϮ͘
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°


Ϭϭ͘Ϭϱ͘ϬϬϱϵ͘ϬϬϵϮ͘ϬϬϮϱ
Matrícula Imobiliária n°


ϱϰ͘Ϯϵϲ

ϭǑĂƌƚſƌŝŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĞ/ŵſǀĞŝƐͲŽŵĂƌĐĂĚĞWŝƌĂĐŝĐĂďĂͬ^W
Ônus
Registro
Data
Ato
Processo/Origem
Beneﬁciário / Observações
R. 04
20/12/2007
ƌƌŽůĂŵĞŶƚŽĚĞďĞŶƐWƌŽĐ͘ŶǑϭϯϴϴϴ͘ϬϬϮϲϬϳͬϮϬϬϲͲϯϭZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂů
AV. 05
21/01/2015
WĞŶŚŽƌĂ
WƌŽĐ͘ŶǑϬϬϬϯϮϱϲͲϴϯ͘ϮϬϬϱ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϰϱϭsĞƌĂ>ƷĐŝĂĚĞůŵĞŝĚĂWŝǌǌŝŶĂƩŽĞŶƚŽŶŝŽ&ƌĂŶĐŝƐĐŽWŝǌǌŝŶĂƩŽ
AV. 06
08/05/2017
WĞŶŚŽƌĂ
WƌŽĐ͘ŶǑϬϬϬϭϮϬϰͲϭϮ͘ϮϬϬϴ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϰϱϭsŝŶŝĐŝƵƐ>ƵďŝĂŶŽ^ĂŵƉĂŝŽ
AV. 07
08/05/2017
WĞŶŚŽƌĂ
WƌŽĐ͘ŶǑϬϬϬϭϮϬϱͲϵϰ͘ϮϬϬϴ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϰϱϭsĂůƚĞƌŝĂƐ^ĂŵƉĂŝŽĞDĂƌŝĂŶŐĞůĂDĂŐŽƐƐŝ^ĂŵƉĂŝŽ
AV. 08
18/09/2017WĞŶŚŽƌĂ
WƌŽĐ͘ŶǑϬϬϭϲϴϬϳͲϳϳ͘ϭϵϵϴ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϰϱϭdƐƵƌƵŬŽdŝŽŵĂĞdĞƌĞƐĂDĂƌŝĂĚĂ^ŝůǀĂ
AV. 09
10/11/2017WĞŶŚŽƌĂ
WƌŽĐ͘ŶǑϬϬϭϱϲϯϬͲϲϴ͘ϮϬϬϰ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϰϱϭŝĂŶĐĂDĂƌŝĂsĞŶƚƵƌĞůůŝEŽƐĞůůĂ
AV. 10
30/08/2018WĞŶŚŽƌĂ
WƌŽĐ͘ŶǑϬϬϭϲϴϬϴͲϲϮ͘ϭϵϵϴ͘ϴ͘Ϯϲ͘ϬϰϱϭŚƵƌƌĂƐĐĂƌŝĂŽŝƌĂŶĐŽ>ƚĚĂʹD
AV. 11
22/03/2021WĞŶŚŽƌĂǆĞƋƵĞŶĚĂWƌŽĐ͘ŶǑϬϬϭϳϴϱϱͲϳϬ͘ϮϬϭϴ͘ϴ͘Ϯϲ͘Ϭϰϱϭ^ŝůǀŝŽ>ƵŝǌĂǀĂƌĞǌǌŝĞ^ŝůŵĂƌĂƌĂĐĐŽĂǀĂƌĞǌǌŝ
OBS 01͗ůĠŵĚĂƐďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŶĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚŽŝŵſǀĞů͕ŽĐŽŶĚŽŵşŶŝŽƉŽƐƐƵŝƉŽƌƚĂƌŝĂϮϰŚŽƌĂƐ͕ƐĂůĆŽĚĞĨĞƐƚĂƐĞĄƌĞĂĚĞůĂǌĞƌĐŽŵƉŝƐĐŝŶĂ͘
Valor de Avaliação do imóvel͗ZΨϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;DĂŝͬϮϬϭϴʹǀĂůŝĂĕĆŽăƐŇƐ͘ϭϱϰͬϭϱϱʹ,ŽŵŽůŽŐĂĕĆŽăƐŇƐ͘ϮϮϵͿ͘
Valor de avaliação atualizado͗ZΨϭ͘ϰϯϮ͘ϵϴϬ͕ϳϱ;DĂŝͬϮϬϮϮͿ͘KǀĂůŽƌĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽƐĞƌĄĂƚƵĂůŝǌĂĚŽăĠƉŽĐĂĚĂƐƉƌĂĕĂƐ͘
Débitos Tributários͗ZΨϭ͘ϵϯϲ͕ϯϮ;DĂŝͬϮϬϮϮͿ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƐĚĠďŝƚŽƐĚĞϮϬϮϮŶĆŽŝŶƐĐƌŝƚŽƐŶĂşǀŝĚĂƟǀĂ͘KƐĚĠďŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐƐĆŽƐƵďͲƌŽŐĂĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ;ĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ſĚŝŐŽ
dƌŝďƵƚĄƌŝŽEĂĐŝŽŶĂůͿ͘
Débito Exequendo͗ZΨϵϱ͘ϮϬϬ͕ϭϮ;ŐŽͬϮϬϮϭʹ&ůƐ͘ϮϬϭͬϮϬϲͿ͘
02ͲϭǐƉƌĂĕĂƚĞƌĄŝŶşĐŝŽĞŵ27 de junho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 30 de junho de 2022, às 14 horas e 30 minutos͘EĆŽŚĂǀĞŶĚŽůĂŶĐĞŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌă
ĂǀĂůŝĂĕĆŽŶŽƐϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂŽŝŶşĐŝŽĚĂϭǐWƌĂĕĂ͕Ă2ª Praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de junho de 2022, às 14 horas e 30 minutos, e se encerrará em 20 de
julho de 2022, às 14 horas e 30 minutos͘^ĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĂƋƵĞůĞƋƵĞŽĨĞƌƚĂƌŽŵĂŝŽƌůĂŶĐĞ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƐĞƌĆŽĂĐĞŝƚŽƐůĂŶĐĞƐŝŐƵĂŝƐŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϱϬйĚŽǀĂůŽƌĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘ĂƐŽŶĆŽ
ŚĂũĂƉƌŽƉŽƐƚĂƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽăǀŝƐƚĂ͕ƐĞƌĆŽĂĚŵŝƟĚĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽƉĂƌĐĞůĂĚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐƉĞůŽƐşƟŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĂŐĞƐƚŽƌĂ;ǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵͿ͕ƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
ƐŝŶĂůŶĆŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϱйĚŽǀĂůŽƌĚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞŽƌĞƐƚĂŶƚĞĞŵĂƚĠϯϬŵĞƐĞƐ͘KƐĂůĚŽĚĞǀĞĚŽƌ;ƉĂƌĐĞůĂĚŽͿƐŽĨƌĞƌĄĐŽƌƌĞĕĆŽŵĞŶƐĂůƉĞůŽşŶĚŝĐĞĚŽ͘d:ͬ^W͘,ĂǀĞŶĚŽŵĂŝƐĚĞƵŵĂƉƌŽƉŽƐƚĂƚŽĚĂƐƐĞƌĆŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĂƌĂĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽƉĞůŽDD͘:ƵşǌŽĚĂĐĂƵƐĂ͕ƋƵĞĚĞĐŝĚŝƌĄƉĞůĂĚĞŵĂŝŽƌǀĂůŽƌ͕ĐĂƐŽĞƐƚĞũĂŵĞŵĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŽƵ͕ĚĞĐŝĚŝƌĄƉĞůĂĨŽƌŵƵůĂĚĂĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ĐĂƐŽƚĞŶŚĂŵŝŐƵĂŝƐ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ;ĂƌƟŐŽϴϵϭ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ĂƌƟŐŽϴϵϱ͕ΑΑϭǑĂŽϴǑĚŽWͿ͘
03 ͲKůĞŝůĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂůĨĂ>ĞŝůƁĞƐͲƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŵ/ŵſǀĞŝƐ;ǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵͿ͕ĐŽŶĚƵǌŝĚŽƉĞůŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽWƷďůŝĐŽKĮĐŝĂů͕ĂǀŝŽƌŐĞƐĚĞƋƵŝŶŽ͕ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽŶĂ:ƵŶƚĂ
ŽŵĞƌĐŝĂůĚĞ^ĆŽWĂƵůŽƐŽďŶΣϭ͘ϬϳϬ͘dŽĚĂƐĂƐƌĞŐƌĂƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽWŽƌƚĂůŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵ͘;ĂƌƟŐŽƐϭϮĞϭϯĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶΣϮϯϲͬϮϬϭϲ͕E:Ϳ͘
04 Ͳ,ĂǀĞŶĚŽŵĂŝƐĚĞƵŵƉƌĞƚĞŶĚĞŶƚĞĞĞŵŝŐƵĂůĚĂĚĞĚĞŽĨĞƌƚĂ͕ŽĚĞǀĞĚŽƌŽƵƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐƀŶũƵŐĞ͕ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽ͕ĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞŽƵĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞĚŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽĞĐŽƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽƐ͕ƚĞƌĆŽ
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽƐďĞŶƐ͕ŶĞƐƐĂŽƌĚĞŵ;ĂƌƟŐŽƐϴϵϮ͕ΑϮǑĞϴϰϯ͕ΑϭǑWͿ͘
05Ͳ^ĞŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞĂƌƌĞŵĂƚĂƌŽƐďĞŶƐĞĨŽƌŽƷŶŝĐŽĐƌĞĚŽƌ͕ŶĆŽĞƐƚĂƌĄŽďƌŝŐĂĚŽĂĞǆŝďŝƌŽƉƌĞĕŽ͕ŵĂƐ͕ƐĞŽǀĂůŽƌĚŽƐďĞŶƐĞǆĐĞĚĞƌĂŽƐĞƵĐƌĠĚŝƚŽ͕ĚĞƉŽƐŝƚĂƌĄ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿĚŝĂƐ͕ĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂ͕ƐŽď
ƉĞŶĂĚĞƚŽƌŶĂƌͲƐĞƐĞŵĞĨĞŝƚŽĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ͕Ğ͕ŶĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞͲĄŶŽǀŽůĞŝůĆŽ͕ăĐƵƐƚĂĚŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞ;ĂƌƟŐŽϴϵϮ͕ΑϭǑ͕WͿ͘
06ͲdƌĂƚĂŶĚŽͲƐĞĚĞƉĞŶŚŽƌĂĚĞďĞŵŝŶĚŝǀŝƐşǀĞů͕ŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞăƋƵŽƚĂͲƉĂƌƚĞĚŽĐŽƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽŽƵĚŽĐƀŶũƵŐĞĂůŚĞŝŽăĞǆĞĐƵĕĆŽƌĞĐĂŝƌĄƐŽďƌĞŽƉƌŽĚƵƚŽĚĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŽďĞŵ;ĂƌƟŐŽϴϰϯ͕WͿ͘
07 ͲKƉƌĞĕŽĚŽďĞŵĂƌƌĞŵĂƚĂĚŽĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞŐƵŝĂĚĞĚĞƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂůĚŽĂŶĐŽĚŽƌĂƐŝůŐĞƌĂĚĂŶŽŚƩƉƐ͗ͬͬƉŽƌƚĂůĚĞĐƵƐƚĂƐ͘ƚũƐƉ͘ũƵƐ͘ďƌͬƉŽƌƚĂůƚũƐƉͬůŽŐŝŶ͘ũƐƉ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽ
ƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮϰŚŽƌĂƐĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽůĞŝůĆŽ͘ŵĂƚĠϯŚŽƌĂƐĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ>ĞŝůĆŽ͕ĐĂĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞƌĞĐĞďĞƌĄƵŵĞͲŵĂŝůĐŽŵŝŶƐƚƌƵĕƁĞƐƉĂƌĂĚĞƉſƐŝƚŽ;ĂƌƟŐŽϴϴϰ͕/sĞĂƌƟŐŽϴϵϮĚŽ
WͿ͘
08ͲKĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄƉĂŐĂƌĂơƚƵůŽĚĞĐŽŵŝƐƐĆŽ͕ŽǀĂůŽƌĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽƉƌĞĕŽĚĞĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽĚŽďĞŵ͘dĂůǀĂůŽƌƐĞƌĄĚĞǀŝĚŽƉĞůŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĂŝŶĚĂƋƵĞŚĂũĂĂ
ĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽƐĞƌĄĚĞǀŝĚŽƉĞůŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞĂĚũƵĚŝĐĂĕĆŽĚŽďĞŵĞƉĞůŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĞƌĞŵŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞsĞŶĚĂĞ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽůĞŝůĆŽ͕ĞĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉĂŐĂŵĞĚŝĂŶƚĞK͕dŽƵĚĞƉſƐŝƚŽĞŵĚŝŶŚĞŝƌŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϬϭ;ƵŵͿĚŝĂƷƟůĂĐŽŶƚĂƌĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽůĞŝůĆŽ͕ŶĂĐŽŶƚĂďĂŶĐĄƌŝĂĚŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽKĮĐŝĂů͗Ăǀŝ
ŽƌŐĞƐĚĞƋƵŝŶŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽ͕EW:ŶΣϯϬ͘ϳϱϯ͘ϰϭϵͬϬϬϬϭͲϴϱ͕ĂƐĞƌŝŶĚŝĐĂĚĂĂŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽĂƉſƐĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ;ĂƌƟŐŽϴϴϰ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽW͕ĂƌƟŐŽϳǑ͕ΑΑϯǑĞϳǑĚĂƌĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϮϯϲĚŽE:Ğ
ĂƌƟŐŽϮϰ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϮϭ͘ϵϴϭͬϯϮͿ͘
09ͲŵŚŝƉſƚĞƐĞĂůŐƵŵĂƐĞƌĄƉĞƌŵŝƟĚĂĂĚĞƐŝƐƚġŶĐŝĂĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ͘EŽĐĂƐŽĚĞŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽǀĂůŽƌĚŽďĞŵĂƌƌĞŵĂƚĂĚŽ͕ĞĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚĞǀŝĚĂăĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽŶŽƉƌĂǌŽĞƐƟƉƵůĂĚŽ͕ƉŽĚĞ
ĐŽŶĮŐƵƌĂƌĨƌĂƵĚĞĞŵůĞŝůĆŽ;ĂƌƟŐŽϯϱϴĚŽſĚŝŐŽWĞŶĂůͿ͘EĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ŽƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĐŝǀŝůĞĐƌŝŵŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĮĐĂŶĚŽĂŝŶĚĂŽďƌŝŐĂĚŽĂƉĂŐĂƌĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚĞϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽůĂŶĐĞ
ŽĨĞƌƚĂĚŽĞŵĨĂǀŽƌĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽŽĮĐŝĂů͕ĂơƚƵůŽĚĞŵƵůƚĂ͘&ŝĐĂŶĞƐƚĂŚŝƉſƚĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŽůĞŝůŽĞŝƌŽĂƌĞĐĞďĞƌĞĂƉƌŽǀĂƌŽƐůĂŶĕŽƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽďĞĚĞĐŝĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐĞƌĞŐƌĂƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂů͘
10 ͲKďĞŵƐĞƌĄǀĞŶĚŝĚŽŶŽĞƐƚĂĚŽĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽĞŵƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂ͕ƐĞŵŐĂƌĂŶƟĂ͕ĐŽŶƐƟƚƵŝŶĚŽƀŶƵƐĚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽǀĞƌŝĮĐĂƌƐƵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ĂŶƚĞƐĚĂƐĚĂƚĂƐĚĞƐŝŐŶĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐĂůŝĞŶĂĕƁĞƐ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐĞůĞƚƌƀŶŝĐĂƐ;ĂƌƟŐŽϭϴĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶΣϮϯϲͬϮϬϭϲ͕E:Ϳ͘ǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂƟǀĂƐăĚĞƐŵŽŶƚĂŐĞŵ͕ƌĞŵŽĕĆŽ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽƐďĞŶƐĂƌƌĞŵĂƚĂĚŽƐĐŽƌƌĞƌĆŽƉŽƌ
ĐŽŶƚĂĞǆĐůƵƐŝǀĂĚŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞ;ĂƌƟŐŽϮϵĚĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϮϯϲͬϮϬϭϲ͕E:Ϳ͘
11ͲKĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞĂƌĐĂƌĄĐŽŵĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĠďŝƚŽƐƉĞŶĚĞŶƚĞƐƋƵĞƌĞĐĂŝĂŵƐŽďƌĞŽďĞŵ͕ĞǆĐĞƚŽŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĚĠďŝƚŽƐĮƐĐĂŝƐĞƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ĚŽſĚŝŐŽ
dƌŝďƵƚĄƌŝŽEĂĐŝŽŶĂů͕ŽƐƋƵĂŝƐĮĐĂŵƐƵďͲƌŽŐĂĚŽƐŶŽƉƌĞĕŽĚĂĂƌƌĞŵĂƚĂĕĆŽ͘
12 Ͳ,ĂǀĞŶĚŽƉůƵƌĂůŝĚĂĚĞĚĞĐƌĞĚŽƌĞƐŽƵĞǆĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƋƵĞƌĞĐĂĞŵƐŽďƌĞŽďĞŵ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƉƌŽƉƚĞƌƌĞŵ͕ƐƵďͲƌŽŐĂŵͲƐĞƐŽďƌĞŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉƌĞĕŽ;ĂƌƟŐŽϵϬϴ͕ΑϭΣ͕ĚŽWͿ͘
13 ͲĂůŝĞŶĂĕĆŽƐĞƌĄĨŽƌŵĂůŝǌĂĚĂƉŽƌƚĞƌŵŽŶŽƐĂƵƚŽƐ͕ĐŽŵĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽũƵŝǌ͕ĚŽĞǆĞƋƵĞŶƚĞ͕ĚŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞĞ͕ƐĞĞƐƟǀĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĚŽĞǆĞĐƵƚĂĚŽ͕ŽĐĂƐŝĆŽĞŵƋƵĞĂƐĞƌĄĞǆƉĞĚŝĚĂĂĐĂƌƚĂĚĞ
ĂůŝĞŶĂĕĆŽĞŽŵĂŶĚĂĚŽĚĞŝŵŝƐƐĆŽŶĂƉŽƐƐĞ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞďĞŵŝŵſǀĞůĞĂŽƌĚĞŵĚĞĞŶƚƌĞŐĂĂŽĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂƌĚĞďĞŵŵſǀĞů;ĂƌƟŐŽϴϴϬ͕WͿ͘KƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ƐĞƌĆŽĞǆƉĞĚŝĚŽƐĚĞƉŽŝƐĚĞĞĨĞƚƵĂĚŽŽĚĞƉſƐŝƚŽŽƵƉƌĞƐƚĂĚĂƐĂƐŐĂƌĂŶƟĂƐƉĞůŽĂƌƌĞŵĂƚĂŶƚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽƌĞĂůŝǌĂĚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵŝƐƐĆŽĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂĞǆĞĐƵĕĆŽ;ĂƌƟŐŽ
ϵϬϭ͕ΑϭǑ͕WͿ͘
14 ͲWŽƌƵŵĂƋƵĞƐƚĆŽĚĞĂĐĞůĞƌŝĚĂĚĞ͕ĂĞĐŽŶŽŵŝĂĞĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐƵĂů͕ƌĞƐƚĂŶĚŽŶĞŐĂƟǀŽŽůĞŝůĆŽ͕ũĄĮĐĂŽŵĞƐŵŽ>ĞŝůŽĞŝƌŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂƉƌŽƐƐĞŐƵŝƌĐŽŵĂǀĞŶĚĂƉŽƌŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽĚĞůŝĞŶĂĕĆŽ
WĂƌƟĐƵůĂƌ;WƌŽǀŝŵĞŶƚŽ^DŶΣϭϰϵϲͬϮϬϬϴͿ͕ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽͲƐĞƵŵƉƌĂǌŽĚĞϵϬĚŝĂƐ͘EĞƐƚĂŽĐĂƐŝĆŽ͕ŚĂǀĞŶĚŽƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞĐŽŵƉƌĂƐăǀŝƐƚĂ͕ŽƵƉĂƌĐĞůĂĚĂƐĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƟǀŽ͕ĞƐƚĂƐƐĞƌĆŽ
ůĞǀĂĚĂƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞƐƚĞDD:ƵşǌŽ͘
15 ͲDÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:WĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĂŶƚĞŽKİĐŝŽŽŶĚĞĞƐƟǀĞƌƚƌĂŵŝƚĂŶĚŽĂĂĕĆŽ͕ŽƵŶŽĞƐĐƌŝƚſƌŝŽĚŽůĞŝůŽĞŝƌŽ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶĂǀĞŶŝĚĂWĂƵůŝƐƚĂ͕ŶΣϮϰϮϭ͕ϭΣŶĚĂƌͲĞůĂsŝƐƚĂͲW
Ϭϭ͘ϯϭϭͲϯϬϬͲ^ĆŽWĂƵůŽʹ^W͕ĞŶĚĞƌĞĕŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĐŽŶƚĂƚŽΛĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵ͕ƚĞůĞĨŽŶĞ;ϭϭͿϯϮϯϬͲϭϭϮϲĞĞůƵůĂƌͬtŚĂƚƐƉƉ;ϭϭͿϵϯϮϬϳͲϭϯϬϴ͘ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĞƐƚĞ>ĞŝůĆŽůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĞǀĞƐĞƌĨĞŝƚĂƉĞůŽ
ƐşƟŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽĚĂůĨĂ>ĞŝůƁĞƐ͕ŶŽƐĞŐƵŝŶƚĞĞŶĚĞƌĞĕŽ͗ǁǁǁ͘ĂůĨĂůĞŝůŽĞƐ͘ĐŽŵ͘
16 ͲƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƐƚĞĞĚŝƚĂůƐƵƉƌĞĞǀĞŶƚƵĂůŝŶƐƵĐĞƐƐŽŶĂƐŶŽƟĮĐĂĕƁĞƐƉĞƐƐŽĂŝƐĞĚŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉĂƚƌŽŶŽƐ;ĂƌƟŐŽϴϴϵ͕WĂƌĄŐƌĂĨŽjŶŝĐŽ͕WͿ͘ŽƐĂƵƚŽƐŶĆŽĐŽŶƐƚĂƌĞĐƵƌƐŽƐŽƵĐĂƵƐĂƉĞŶĚĞŶƚĞĚĞ
ũƵůŐĂŵĞŶƚŽ͘^ĞƌĄŽƉƌĞƐĞŶƚĞĞĚŝƚĂů͕ĂĮǆĂĚŽĞƉƵďůŝĐĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŝ͘^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϴĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϮϮ͘Ƶ͕ĞƐĐƌĞǀĞŶƚĞ͕ĚŝŐŝƚĞŝ͘Ƶ͕ƐĐƌŝǀĆŽ;ĆͿʹŝƌĞƚŽƌ;ĂͿ͕ƐƵďƐĐƌĞǀŝ͘
DRA. DANIELA MIE MURATA
JUÍZA DE DIREITO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oﬁcial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE PINHEIROS. Processo: nº 0006453-42.2004.8.26.001 1. Executados: CRIVE PAPELARIA E BAZAR LTDA, JOÃO
CARLOS PONTES, IVONE FONSECA PONTES - Sobrado sito à Av. Rubens Montanaro de Borba, nº 626 - Capela do
Socorro - São Paulo/SP, com área de 178,84m². Contribuinte nº 163.180.0035-5. Descrição completa na Matrícula nº 82.289
do 11º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 772.507,80 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 386.253,90 (50% do
valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 26/07/2022 às 10h10min, e
termina em 29/07/2022 às 10h10min; 2ª Praça começa em 29/07/2022 às 10h11min, e termina em 18/08/2022 às
10h10min. Ficam os executados CRIVE PAPELARIA E BAZAR LTDA, JOÃO CARLOS PONTES, IVONE FONSECA
PONTES, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 06/10/2011.
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW . ZUKERMAN.COM.BR

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa MARCELO CAMPAGNA Com de
Moveis E E e SERVS de Rest ME, inscrita no
CNPJ 01.570.812/0001-35, com sede à R. Dr
Amancio de Carvalho, 297, Vl Mariana – São
Paulo/SP, solicita o comparecimento do Sr
KENNEDY BEZERRA PINTO, CTPS 085405
série 00365/SP, para prestar esclarecimentos
sobre sua ausência. Seu não comparecimento
caracterizará abandono de emprego, conforme
artigo 482, alínea “i” da CLT.

Acesse:

11ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
ALIENAÇÃO PARTICULAR (PROVIMENTO CSM N° 1496/2008)
EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR dos bens abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados e para intimações da executada ANA PAULA KUNZ PRADO
(CPF/MF Nº 883.080.221-20) e da credora MELÂNIA JUREMA BONTEMPO DIEGUEZ (CPF/MF Nº 922.436.498-53).
A MM. Juíza de Direito Dra. Daiane Thaís Souto Oliva de Souza, da 11ª Vara Cível - Foro Regional II – Santo Amaro, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que
o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Medida Liminar c/c Extinção de
Condomínio e Alienação Judicial de Imóvel e Móvel, ajuizada por SOLANGE APARECIDA LEME DO PRADO (CPF/MF Nº 922.436.498-53), nos autos do Processo nº 103020812.2021.8.26.0002, e foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 237 a 245 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que
disciplina a Alienação Particular, assim como o artigo 879, I e 880, CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 – IMÓVEIS
LOTE 01 - Localização do Imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Vilares, nº 3052 – Apartamento nº 74 - Jardim Londrina, São Paulo - CEP 05640-004 - Descrição do Imóvel:
Apartamento nº 74 localizado no 7º andar ou 8º pavimento do Edifício Tor Monte Parnase, situado à Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares, nº 3.052, Vila Andrade, no 29º Subdistrito - Santo
Amaro, com a área útil de 78,20m², a área comum de 16,27m², inclusive a correspondente a uma vaga no estacionamento, perfazendo a área total construída de 94,47m², correspondendo-lhe a
fração ideal de 2,08333% no terreno do condomínio.
Dados do Imovel
Inscrição Municipal n°
171.211.0133-4
Matrícula Imobiliária n°
324.514
11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP
Ônus
Registro
Data
Ato
Processo/Origem
Beneﬁciário / Observações
Av. 03
11/10/2019
Bloqueio
Proc. nº 1050058-23.2019.8.26.0002
Solange Aparecida Leme do Prado
Av. 04
05/04/2022
Penhora
Proc. nº 0003442-36.2021.8.26.0002
Melânia Jurema Bontempo Dieguez
Valor de Avaliação Imóvel: R$ 372.266,13 (Nov/2021 – Laudo de Avaliação às ﬂs. 246/251 – Homologação às ﬂs. 99).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ 391.048,20 (Abr/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 991,02 (Abr/2022), referentes aos Débitos inscritos na Dívida Ativa entre os anos de 2018 a 2021. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo
130, Código Tributário Nacional).
LOTE 02 – Localização do Imóvel: Rua Francisco Pessoa, nº 80 - Casa nº 09 – Vila Andrade, São Paulo - CEP 05727-230. – Descrição do Imóvel: Residência nº 9, com frente para a área de
circulação interna, integrante do "Residencial Home Dreams", situado à Rua Francisco Pessoa, nº 80, na Vila Andrade, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa coberta de 142,576m², mais a
área privativa descoberta de 30,560m², totalizando a área privativa de 173,136m², a área comum coberta de 48,410m² e a área comum descoberta de 34,122m², totalizando a área comum de
82,532m², na qual já se acha incluída a área referente a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva, localizada no subsolo, destinadas a guarda de igual número de veículos de passeio, perfazendo a
área real total de 255,668m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 9,9929% no terreno condominial.
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°
171.204.0156-3
Matrícula Imobiliária n°
337.191
11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP
Ônus
Registro
Data
Ato
Processo/Origem
Beneﬁciário / Observações
Av. 09
11/10/2019
Bloqueio
Proc. nº 1050058-23.2019.8.26.0002 Solange Aparecida Leme do Prado
Valor de Avaliação: R$ 1.293.476,26 (Nov/2021 – Laudo de Avaliação às ﬂs. 258/262 – Homologação às ﬂs. 99).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ R$ 1.358.736,38 (Abr/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 2.226,78 (Abr/2022), referentes aos Débitos Tributários não inscritos na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130,
Código Tributário Nacional).
LOTE 03 – Localização do Imóvel: Rua Jose Silva Figueiredo, nº 597 - Apartamento nº 13 - Jardim Três Marias, Guarujá, SP - CEP 11440-440. – Descrição do Imóvel: Apartamento nº
13, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do Edifício Potenza, situado à Rua Jose Silva Figueiredo nº 597, no loteamento Jardim Praiano, na cidade, município e comarca de Guarujá-SP, contendo
a área útil de 75,36m², área comum de 30,24m², área de garagem de 13,00m², totalizando a área construída de 118,60m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 5,488%, no terreno e demais
partes comuns do edifício, confrontando de quem da Rua José Silva Figueiredo olha para o edifício, pela frente com hall, apartamento nº 11 e elevador, pelo lado direito com o apartamento nº 12,
pelo lado esquerdo com área de recuo lateral esquerda do edifício e pelos fundos com área de recuo posterior do edifício, cabendo-lhe o direito a guarda e estacionamento de 01 carro de passeio
de porte pequeno na garagem coletiva do edifício, em local indeterminado, com auxílio de manobrista, localizada no andar térreo.
Dados do imóvel
Inscrição Municipal n°
3-0128-004-003
Matrícula Imobiliária n°
71.887
Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá - SP
Valor de Avaliação: R$ 236.778,77 (Nov/2021 – Laudo de Avaliação às ﬂs. 276/281 – Homologação às ﬂs. 99).
Valor de Avaliação Atualizado: R$ R$ 248.725,05 (Abr/2022). O valor de avaliação será atualizado à época das praças.
Débitos Tributários: R$ 14.043,13 (Abr/2022), sendo R$ 12.554,12 referente aos Débitos inscritos na Dívida Ativa entre os anos de 2019 a 2021, e R$ 1.489,01 referente ao débito de 2022 não inscrito
na Dívida Ativa. Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
OBS 01: Conforme petição de ﬂs. 342/343, foi requerida a penhora no rosto dos autos, por Marcia Mileni da Silva Suarez, no valor de R$ 122.536,03, no entanto, esta encontra-se pendente de apreciação pela
MM. Juíza.
02 - A Alienação Particular terá início no dia 21 de junho de 2022, às 13 horas e 30 minutos, e se encerrará no dia 24 de junho de 2022 às 13 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 13 horas e 30 minutos, e se
encerrará em 14 de julho de 2022, às 13 horas e 30 minutos. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, desde que sejam lances iguais ou superiores a 90% do valor da
avaliação. Eventuais propostas de compra com outras condições serão submetidas à apreciação do MM. Juízo.
03 - A alienação será realizada pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oﬁcial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de
São Paulo sob n° 1.070. Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigo 12 e 13 da Resolução 236/2016).
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 https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do ato. Em até 3 horas após o encerramento do ato, 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, e deverá ser paga
mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do ato na conta bancária do Leiloeiro Oﬁcial, a ser informada após a arrematação (artigo 884, parágrafo
único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida ao leiloeiro no prazo estipulado, pode conﬁgurar fraude
em hasta pública (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 236/2016).
11 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto tributários, conforme artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ﬁcam sub-rogados no preço da
arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o
mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º - CPC).
14 - 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 contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio
eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notiﬁcações pessoais e dos respectivos patronos (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, 10 de maio de 2022.
DRA. DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
JUÍZA DE DIREITO

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oﬁcial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DO TATUAPÉ. Processo: nº 0009333-25.2018.8.26.0008. Executados: TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA.,
ORLANDO FORNAZEIRO, DIRCE ZAMBELLI FORNAZEIRO – LOTE 001 - Imóvel Residencial sito à R. Dr. João Mendes
nº 361, Centro, Espirito Santo do Pinhal/SP - Contribuinte nº 208600. Descrição completa na Matrícula nº 10.729 do 1ª CRI
de Espirito Santo do Pinhal/SP. LOTE 002 - Rua Dr. João Mendes nº 351, Largo São João - Espirito Santo do Pinhal/SP. R.
Dr. João Mendes, nº351, Espirito Santo do Pinhal/SP - Contribuinte nº 208400. Descrição completa na Matrícula nº 20.731
do 1ª CRI de Espirito Santo do Pinhal/SP. OBS: Referidos imóveis encontram-se uniﬁcados ﬁsicamente, com área de
579,52m² de terreno e 337,59m² de área construída, formando uma única só propriedade com inscrição nas matrículas
10.729 e 20.731 (antiga transcrição nº 16.109) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Espirito Santo do
Pinhal/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 1.087.977,75 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 543.988,87. DATAS DAS PRAÇAS
- 1ª Praça começa em 20/06/2022 às 11h40min, e termina em 23/06/2022 às 11h40min; 2ª Praça começa em
23/06/2022 às 11h41min, e termina em 13/07/2022 às 11h40min. Ficam os requeridos TRANSPORTADORA
PINHALENSE LTDA., ORLANDO FORNAZEIRO, DIRCE ZAMBELLI FORNAZEIRO, bem como seu cônjuge, se
casado(a)(s) for(em), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para
a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 06/06/2020, 06/06/2020, 06/06/2020 respectivamente.
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | WWW . ZUKERMAN.COM.BR
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