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DESAPARECIMENTO NO AM

Protestos pelo
mundo cobram
Bolsonaro
Manifestações em Londres, no
Reino Unido, e em Los Angeles,
nos Estados Unidos, cobram respostas do Brasil sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista
Bruno Araújo Pereira no Vale do
BRASIL/A5
Javari, no Amazonas.

Carlos e Flávio
disputam poder na
comunicação BRASIL/A5

DF e outros Estados - R$ 5,00

FUNDADO EM 1.999 - ANO 22 - Nº 5.963

gazetasp.com.br

pode
Covid: afastamentos Vereador
estar ligado com
de profissionais da o PCC na Capital
saúde quadruplicam
APURA A POLÍCIA CIVIL

A Com a nova alta de casos, hospitais públicos e privados, além

A Polícia Civil deflagrou uma operação ontem para investigar o envolvimento do vereador de São Paulo
Senival Moura (PT) em um crime de
homicídio, além de supostas ligações com o PCC na gestão de uma
empresa de ônibus da cidade de
ESTADO/A3
São Paulo .

de unidades de saúde, registraram aumento de afastamentos
Na Secretaria Municipal da Saúde mais do que quadruplicou o
número de licenças por Covid no
período de um mês: de 87, no dia
5 de maio, para 354, nesta terça (7).

Há outros 462 afastamentos por
síndromes gripais, contra 289 no
início de maio. Segundo Vanessa Araújo, médica da atenção primária do município de São Paulo,

além do afastamento de colegas,
as equipes observam grande aumento de pacientes sintomáticos respiratórios com confirmaESTADO/A3
ção para a Covid.

Paulistas já gastam
quase 40% do salário
só com aluguel SERVIÇOS/A2

Ucrânia: morte
de brasileiro é
confirmada
O Itamaraty confirmou nesta
quinta a morte do brasileiro André Hack Bahi, 43 anos, durante
a Guerra da Ucrânia. Ele atuava como socorrista pela Legião
Internacional de Defesa do país
no Leste Europeu desde o dia
28 de fevereiro, logo depois de
a Rússia iniciar a invasão da nação vizinha. A pasta afirma que
“continua a desaconselhar enfaticamente” a ida de brasileiros
para a região, enquanto o conflito não acabar. O corpo dele estaria em um necrotério da região
de Severodonetsk. Agora, as autoridades brasileiras negociam o
MUNDO/A5
traslado do corpo.

ALIMENTAÇÃO

Governo repassa
menos de R$ 1 para
BRASIL/A5
cada aluno

Itapecerica da
Serra intensifica
vacinação
ESTADO/A3

ALBERTO ROCHA/FOLHAPRESS

MEMÓRIA

SAULO DIAS/PHOTOPRESS/FOLHAPRESS

Melhor patamar de 2022
Turismo em São Paulo
tem alta de 4,2% em abril

Com o retorno dos desfiles de escolas de samba em São Paulo e os feriados de
Páscoa e Tiradentes, o turismo na Capital teve crescimento de 4,2% em abril na
comparação com o mês anterior. O setor alcançou o melhor patamar deste ano.
Com relação ao mesmo mês do ano passado, a variação foi de 123%. O setor e a
ESTADO/A3
ocupação hoteleira aparece entre os destaques

Parque do Povo já foi
motivo de discórdia entre
moradores e Poder Público
Inaugurado em setembro de
2008, o parque é um dos mais
bem cuidados de São Paulo,
emoldurado por prédios espelhados e outros de alto padrão.
Com mais de 130 mil m², o Parque foi projetado pelo arquiteto e paisagista André Graziano.

Entre os seus destaques estão os
playgrounds, as quadras adaptadas para esportes paralímpicos,
um Jardim Sensitivo com ervas
aromáticas e um tabuleiro gigante de xadrez. Mas nem sempre a
relação do parque com o entorno
ESTADO/A3
foi harmoniosa.
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Sol com algumas
nuvens.
Não chove.
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A2

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

HOJE:

9e0
Nos fins de semana não há rodízio.
Valor da multa é de R$ 130,16.

ORÇAMENTO APERTADO. Segundo o levantamento feito em parceria com o

Datafolha, o gasto no estado de São Paulo é, em média, de R$ 1.078 por mês

Paulista já gasta quase 40%
do salário só com aluguel
THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Concurso em Taboão da Serra. Os interessados em
se candidatar a uma das 120 oportunidades para atuação como professores em Taboão da Serra, devem ficar
atentos, pois as inscrições para o concurso terminam
no dia 27 deste mês. As vagas são para atuação em escolas da Educação Básica (PEB I) da cidade. Seis vagas
são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e
ainda será formado um cadastro reserva para futuras
oportunidades. É necessário ter licenciatura plena em
Pedagogia. Os profissionais interessados devem se inscrever através do site abcp.selecao.net.br até as 23h59
do dia 27. Após a inscrição, será gerado um boleto no
valor de R$ 80,00 que deve ser pago em qualquer agência bancária, internet banking ou casas lotéricas até 28
de junho. No último dia 20 o prefeito Aprígio assinou
o Decreto Municipal nº 60/2022, que aprovou o reajuste anual de 10,16% para servidores públicos. E acompanhado de dois Projetos de Lei Complementar conquistados em conjunto com a Câmara Municipal, a atual
gestão conseguiu garantir o piso salarial mais alto da
região, no valor de R$ 3.177,26 por 30 horas semanais.
(GSP)

Cardápio especial na Grande SP. O Restaurante Popular de Embu das Artes, na Grande São Paulo, irá oferecer um cardápio especial nesta sexta-feira (10) para
celebrar o dia dos namorados, que é comemorado no
dia 12 de junho. O restaurante fica na rua Andronico
dos Prazeres Gonçalves, 114, na região central. De acordo com a Adminostração, o cardápio contará com: Arroz, feijão, filezinho suíno ao molho barbecue, macarronese, salada de acelga, pirulito de coração, e suco de
limão. A prefeitura reforma que o cardápio pode sofrer
alterações. (GSP)
Vacinação em Itapecerica da Serra. A Autarquia
Municipal da Saúde de Itapecerica da Serra, na região
sudoeste da Grande São Paulo, aplica a dose de reforço
da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com 50 anos
ou mais. Também fazem parte deste grupo, os profissionais da área da saúde. O intervalo de aplicação entre
a 3ª e 4ª dose deverá ser de quatro meses. A vacinação
acontece de segunda a sexta em todas as UBS e Unidades de Saúde da Família, das 8h às 15h30. (GSP)

“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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O

gasto com aluguel em São
Paulo compromete 38% da
renda mensal
da família, o maior nas cinco
regiões do país, segundo o
Censo QuintoAndar de Moradia divulgado nesta quinta (9).
Segundo o levantamento feito em parceria com o
Datafolha, o gasto no estado
é, em média, de R$ 1.078 por
mês, enquanto a média nacional com o pagamento de
aluguel é de R$ 686.
Entre os que pretendem
se mudar nos próximos dois
anos, 3 em cada 5 locatários
visam a casa própria, número similar ao registrado pela
pesquisa no país. A maioria,
porém, não se planeja financeiramente por falta de di-

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

D De acordo com o levantamento, os mais preparados
financeiramente para a mudança são os homens (52%)
nheiro.
De acordo com o levantamento, os mais preparados
financeiramente para a mudança são os homens (52%)
e os moradores das regiões

metropolitanas (51%).
O financiamento segue
sendo a principal saída para
realizar o sonho da casa própria. Segundo a pesquisa, ele
compromete menos a renda

familiar: 27% por mês, em
média.
Jonas Marchetti, diretor
de Crédito do QuintoAndar,
afirma que é preciso avaliar
as finanças pessoais para
descobrir qual negócio compensa mais na fase da vida
em que cada locatário está.
Como os custos de transação são caros, diz, é essencial planejar o tempo que se
espera ficar no imóvel. “Se
for pouco tempo, talvez seja
melhor alugar do que comprar”, afirma.
O censo entrevistou
3.186 pessoas, com idade a
partir de 21 anos, em todas
as cinco regiões do país (Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e
Centro-Oeste) entre os dias
11 e 21 de outubro de 2021.
Leia a matéria completa no
site da Gazeta. (FP)

Procura por voos domésticos tem queda
de 9,9%, aponta estudo de associação

A

Associação
Brasileira das
Empresas Aéreas (Abear) informou nesta quarta-feira (8), em São
Paulo, que a procura por
voos domésticos, medida
em passageiros-quilômetro
transportados (RPK), teve
queda de 9,9% em abril,
em relação ao mesmo mês
de 2019, com base em dados da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC).
Ainda segundo a Abear, a
oferta, calculada em assentos-quilômetro oferecidos
(ASK), teve redução de 5,8%
na mesma comparação. A
taxa média de ocupação
dos aviões ficou em 78,4%,
redução de 3,5 pontos percentuais. No total, foram
transportados 6,1 milhões
de passageiros, recuo de
16,2% diante de igual mês
de 2019.
No mercado internacional, a demanda (RPK) teve
queda de 34,2% e a oferta
THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO
(ASK) anotou redução de
D A Abear divulgou que a procura por voos domésticos, medida
33,9% em relação a abril de
2019. O aproveitamento das em passageiros-quilômetro transportados (RPK), teve queda
aeronaves ficou em 83,9%,
redução de 0,4 ponto percentual. O total
TURISMO EM ALTA.
de passageiros transportados atingiu 1,1
Com o retorno dos desfiles de escolas de
milhão, uma retração de 39,4%.
samba em São Paulo e os feriados de PásDe acordo com a associação, a comcoa e Tiradentes, o turismo na cidade de
paração dos resultados operacionais do
São Paulo teve crescimento de 4,2% em
mercado doméstico entre abril e marabril na comparação com o mês anterior.
ço apresentou queda de 7,1% na demanO setor alcançou o melhor patamar deste
da (RPK) e de 5,9% (ASK) na oferta. A taxa
ano sendo que, comparado com o mesmédia de ocupação dos aviões recuou 1
mo mês do ano passado, a variação foi de
ponto percentual. No mercado interna123%.
cional, a demanda (RPK) cresceu 5,4% e
O setor e a ocupação hoteleira aparece
a oferta (ASK) recuou 1,8% nas mesmas
entre os destaques para esse crescimento
comparações.
com faturamento das empresas apresenO transporte aéreo de carga e correio
tando altas anuais de 351% e 243%, respecregistrou redução de 11,3% em abril em re- tivamente. O texto conta com informalação a abril de 2019. No mercado interna- ções do “G1”. Leia mais informações sobre
cional, houve aumento de 12,7% em igual
o turismo na Capital no site da Gazeta e
comparação.
na página A3 desta edição. (GSP e AB)

Ainda segundo
a Abear, a
oferta, calculada
em assentosquilômetro
oferecidos (ASK),
teve redução de
5,8% na mesma
comparação; a taxa
média de ocupação
dos aviões ficou
em 78,4%, redução
de 3,5 pontos
percentuais
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CAPITAL. Quase 4 milhões de passageiros circularam pelos terminais dos aeroportos de Congonhas e Cumbica COVID: 4ª DOSE

Turismo tem alta de 4,2% em
abril e atinge melhor patamar
A Com o retorno dos desfiles
de escolas de samba em São
Paulo e os feriados de Páscoa
e Tiradentes, o turismo na cidade de São Paulo teve crescimento de 4,2% em abril na
comparação com o mês anterior. O setor alcançou o melhor patamar deste ano sendo
que, comparado com o mesmo mês do ano passado, a variação foi de 123%.
O setor e a ocupação hoteleira aparece entre os destaques para esse crescimento
com faturamento das empresas apresentando altas anuais
de 351% e 243%, respectivamente. O texto conta com informações do “G1”.
Além do carnaval e dos
feriados, a flexibilização dos
protocolos sanitários contra
a Covid-19, possibilitado pelo
avanço da vacinação, e a retomada da realização de eventos,
também contribuíram para o
fortalecimento de toda a cadeia do setor.
Mas mesmo com estes resultados animadores especia-

listas explicam que esse crescimento reflete a dificuldade
enfrentada no ano passado. O
principal motivo é a segunda
onda da pandemia que reduziu significativamente a atividade do setor em 2021.
O índice mensal, calculado
pela Fecomercio e a SPTuris, da
Prefeitura de São Paulo, considera a movimentação nos
aeroportos, nas rodoviárias, a
taxa de ocupação dos hotéis,
o faturamento do setor e os
empregos gerados no período.
O indicador mostra o turismo em abril tem o melhor
patamar desde dezembro de
2021, mês de festas e férias de
fim de ano. Já o mês de janeiro
de 2022, que também é um período de férias, registrou uma
queda nas atividades do setor.
Foram nas primeiras semanas
do ano que a cidade enfrentou
uma onda de gripe, em razão
da disseminação do vírus Influenza que se misturou a uma
alta de casos de Covid.
Leia a matéria na íntegra no
site da Gazeta. (GSP)

SUAMY BEYDOUN/AGIF/FOLHAPRESS

Retorno dos desfiles de escolas de samba em São Paulo ajudou na retomada do turismo na Capital

Polícia apura ligação de
vereador de SP com o PCC

Afastamentos
por Covid-19
quadruplicam
em São Paulo

A A Polícia Civil deflagrou
uma operação nesta quinta-feira para investigar o envolvimento do vereador de São
Paulo Senival Moura (PT) em
um crime de homicídio, além
de supostas ligações com o
Primeiro Comando da Capital
(PCC) na gestão de uma empresa de ônibus da capital paulista.
Buscas foram autorizadas pela
Justiça em oito endereços ligados ao vereador e a outros suspeitos. Duas prisões temporárias foram decretadas.
O vereador, a empresa e a
prefeitura não comentaram
a operação até o horário de
publicação desta matéria. De

acordo com informações divulgadas pelo Departamento
Estadual de Investigações Criminais (Deic), que coordena a
apuração, a investigação começou depois da morte de Adauto Soares Jorge, ex-presidente da empresa de transporte
Transunião, que possui contrato com a Prefeitura de São
Paulo. Adauto foi executado
em 4 de março de 2020. A partir do homicídio, a polícia diz
ter descoberto o envolvimento do crime organizado com a
empresa.
Segundo o Deic, Adauto teria sido morto por não realizar
repasses de valores a membros

Projeto institui
‘Semana do
Rock’ em Taboão

Memória: entenda a história
do Parque do Povo, na Capital

A O vereador Manoel Nezito
apresentou durante a 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra o
Projeto de Lei 020/2022 que,
institui no calendário oficial
do município a “Semana Municipal do Rock”.
Votado na sessão de terça-feira (7) o PL foi aprovado
por unanimidade pelos parlamentares da Casa de Leis e
passa a ser comemorado no
dia 13 de julho “Dia Mundial
do Rock”.
Segundo a redação do
projeto o objetivo da lei é
divulgar as inúmeras bandas locais e estabelecimentos que tocam esse
estilo musical, dando visibilidade e incentivo cultural aos artistas da região.
“O rock assim como outros
gêneros musicais precisam de
apoio”, disse o vereador. (GSP)

A Você já foi ao Parque do
Povo? Inaugurado em setembro de 2008, é um dos parques mais bem cuidados de
São Paulo, emoldurado por
prédios espelhados e outros
de alto padrão, costuma render
boas fotos aos frequentadores.
Mas, nem sempre a relação
do parque com o entorno foi
harmoniosa.
O local que hoje está instalado o Parque Povo Mário
Pimenta Camargo, anteriormente era chamado Parque do
Povo, o que explica o nome popular que perdura até hoje. O
antigo Parque do Povo nasceu
espontaneamente em 1930.
Era um local próximo ao Rio
Pinheiros, utilizado como área
de lazer pela população.
O terreno tinha como donos o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários (IAPC) e duas construtoras,

AFONSO BRAGA/CÂMARA DE SP

Buscas foram autorizadas pela Justiça em 8 endereços ligados ao
vereador e a outros suspeitos; 2 prisões temporárias foram decretadas
ao atual presidente da empresa, Lourival de França Monario. Dezoito coletivos pertencentes aos investigados foram
apreendidos.
De acordo com o Deic,
Adauto seria “testa de ferro”
do vereador Senival na direção

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

Parque já foi motivo de discórdia entre moradores e o poder público
que mais tarde, teve sua parte (em torno de 70%) tomada,
por conta de dívidas, pela Caixa
Econômica Federal.
O ANTIGO PARQUE.
O antigo Parque do Povo era

A Desde a manhã da última
segunda-feira (6) a Autarquia
Municipal da Saúde de Itapecerica da Serra, na região sudoeste da Grande São Paulo,
passou a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com 50 anos
ou mais. Também fazem parte
deste grupo, os profissionais da
área da saúde.
O intervalo de aplicação entre a 3ª e 4ª dose deverá ser
de quatro meses. A vacinação
acontece de segunda a sexta
em todas as UBS e Unidades
de Saúde da Família, das 8h às
15h30.
Para receber a imunização,
o morador com mais de 50
anos, deve apresentar o comprovante de vacina da terceira dose há pelo menos quatro meses e o um documento
com foto.
Já o profissional de saúde
precisa apresentar o comprovante de vacinação com a terceira dose há pelo menos 4 meses, carteira do Conselho e um
comprovante de residência ou
de trabalho no município de
Itapecerica da Serra. (GSP)

ÁREA DA SAÚDE

Operação nesta quinta investiga o envolvimento do vereador Senival
Moura (PT) em homicídio ligado à gestão de empresa de ônibus
do PCC, “motivo pelo qual foi
desligado da empresa e teve o
‘salve’ decretado pela organização criminosa”.
A polícia diz que Devanil
Souza Nascimento, o “Sapo”,
suposto motorista do vereador Senival, levou Adauto para
uma padaria, onde ocorreu a
execução ainda no estacionamento. Quem teria cometido o homicídio foi Jair Ramos
de Freitas, o “Cachorrão”, que
virou diretor da empresa de
transporte após o crime. Sapo
e Cachorrão tiveram a prisão
temporária decretada.
A Justiça autorizou buscas
ainda em endereços ligados

Itapecerica
da Serra
intensifica
vacinação

frequentado por pessoas de várias partes da cidade, mas principalmente por trabalhadores
da região.
No local havia alguns campos de futebol, nos quais
aconteciam campeonatos de

da empresa de transporte, “que
era utilizada para a lavagem de
dinheiro de membros do PCC”.
Senival é líder do PT na Câmara dos Vereadores e presidente da Comissão de Trânsito e Transporte. (Marcelo Godoy e
Marco Antônio Carvalho, do EC)

futebol de várzea. Também
funcionavam ali escolinha de
futebol e uma escola de circo.
Com o passar dos anos, contudo, e a exploração imobiliária na região, o parque passou
a ser sinônimo de problema.
Assim, na década de 1990, o
Poder Público conseguiu que
o espaço fosse tombado, evitando que acabasse ocupado
por prédios e outros empreendimentos. Nesta época, porém,
a escola de circo, de futebol e o
próprio campeonato de de várzea já não estavam por lá.
O NOVO PARQUE DO POVO.
O parque, conhecido atualmente, foi inaugurado em
2008, porém o espaço ainda
é popularmente chamado de
Parque do Povo.
Com mais de 130 mil m², o
parque foi projetado pelo arquiteto e paisagista André Graziano. Entre os seus destaques
estão os playgrounds, as quadras adaptadas para esportes
paralímpicos e um tabuleiro
gigante de xadrez. Leia a matéria completa no site da Gazeta.
(Gladys Magalhães)

A Com a nova alta de casos
de Covid, hospitais públicos
e privados, além de unidades
de saúde, voltaram a registrar
aumento de afastamentos
de profissionais infectados, a
exemplo do que ocorreu em
outras ondas da pandemia.
Na Secretaria Municipal
da Saúde, mais do que quadruplicou o número de licenças por Covid no período de
um mês: de 87, no dia 5 de
maio, para 354, nesta terça (7).
Há outros 462 afastamentos
por síndromes gripais, contra
289 no início de maio.
Segundo Vanessa Araújo,
médica da atenção primária
do município de São Paulo,
além do afastamento de colegas, as equipes observam
grande aumento de pacientes sintomáticos respiratórios com confirmação para
a Covid, o que em algumas
unidades de saúde passa dos
50%, aumentando a sobrecarga dos profissionais.
“A gente continua sem ter
a colocação de médicos extras
nessas unidades e vai vendo
a situação se repetir. O temor
é que a gente sofra o que sofreu no início do ano, em janeiro”, diz ela, que também é
representante do Simesp para
a pauta da atenção primária.
Na rede estadual, 4.168
profissionais estão afastados,
uma alta de 5,6% em relação
ao início de maio (3.948), segundo a Secretaria de Estado
da Saúde. Eles representam
2,4% do total de 172 mil servidores da saúde.
No Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE), por
exemplo, 46 profissionais estão afastados por Covid, entre médicos, pessoal da enfermagem, fisioterapeutas, entre
outros. O número representa
1% do total de 4.230 funcionários da instituição.
Acesse a matéria completa
no site da Gazeta. (FP)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA-SP

A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Eletrônico nº 18/2022, tipo menor
preço unitário. Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de Concreto Usinado
a Quente FCK 20,00mpa, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, cam convidados
os interessados em participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 11/07/2022
às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município
de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do
Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de
máscaras de proteção facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959,
de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.
Sales Oliveira, SP, 10 de junho de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Eletrônico nº 19/2022, tipo menor
preço unitário. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro para o Departamento de
Assistência Social, ficam convidados os interessados em participar do certame para comparecerem à
sessão a ser realizada no dia 05/07/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos
Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento do pregão.
Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da pandemia
da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente através
do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.
Sales Oliveira, SP, 10 de junho de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público o Pregão Presencial nº 20/2022, tipo menor preço
unitário. Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de publicidade e propaganda volante, cam convidados os interessados em
participar do certame para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 04/07/2022 às 09h00, no Setor de
Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde
ocorrerá o processamento do pregão. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site
www.salesoliveira.sp.gov.br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção
facial no contexto da pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020.
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.
Sales Oliveira, SP, 10 de junho de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal de Sales Oliveira torna público a Tomada de Preços nº 006/2022, tipo menor
preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Poço Artesiano Profundo no Remanescente Paraguaçu, cam convidados os interessados em participar do certame para
comparecerem à sessão a ser realizada no dia 01/07/2022 às 09h00, no Setor de Licitações, situado na Praça Domingos Tavares Barradas, s/nº, centro do município de Sales Oliveira, onde ocorrerá o processamento
do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.salesoliveira.sp.gov.
br. Durante a sessão pública é obrigatório e geral o uso de máscaras de proteção facial no contexto da
pandemia da COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04/05/2020. Esclarecimentos somente
através do e-mail: licitacao@salesolievira.sp.gov.br.
Sales Oliveira, SP, 05 de maio de 2022. Fábio Godoy Graton - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022
Licitação nº 045/2022
Objeto: contratação de empresa especializada para execução de recapeamento asfáltico na Rua Jurandir Magalhães Filho e Rua Geraldo Verza – Jd Dall’orto - Município de
Sumaré – Convênio Federal nº 902.755/2020
Interessado: Secretaria Municipal de Obras
Licitação Tipo: Menor preço global
Regime de Execução: Empreitada por preço unitário.
Valor estimado da contratação: R$ 514.417,72
Prazo de Execução: 02 (dois) meses
Data de entrega dos envelopes: 28 de junho de 2022 às 09:00
Data de abertura dos envelopes: 28 de junho de 2022 às 09:15
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem pela
empresa interessada ou através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante solicitação ou através do site da Prefeitura Municipal de Sumaré (sumare.atende.net - Portal
da Transparência).
Sumaré, 09 de junho de 2022
MONIS MÁRCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

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

ABERTURAS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/2022. Edital de 09/06/2022. OBJETO: Registro de preço para a
aquisição de soluções, reagentes e materiais laboratoriais utilizados no monitoramento dos resultados analíticos do sistema de tratamento de água em cumprimento a Portaria MS n° 888. TIPO: Menor Preço por Lote. ABERTURA: às 09:30 do dia 28/06/2022. Editais disponíveis para retirada: No
site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Editais) gratuitamente. Claudia Santos
Fagundes – Diretora Administrativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

“EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/2022 - PRE-

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS

CREDENCIAMENTO - EDITAL - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
O Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras - SMTCA torna público para conhecimento dos interessados
que se encontra aberto na Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado, credenciamento de pessoas jurídicas
ou físicas para prestação de serviços especializados, abaixo enunciado. Objeto: Credenciamento de Leiloeiros
Públicos Oficiais, matriculados na JUCESP, para atuarem nos Leilões realizados pela Autarquia, pelo período de
12 meses, conforme descrições contidas no Edital. Recursos: Próprios. Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
Credenciamento: Os interessados deverão protocolar a manifestação de interesse e documentos estabelecidos
neste Edital na Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado na Rua Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos
- Araras - SP, das 8h00min às11h00min e das 13h00min às 16h00min. Todos os esclarecimentos necessários
poderão ser obtidos pelo e-mail tcacompras@smtca.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3547.1280. Araras, 10 de
junho de 2022. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo | Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

GÃO PRESENCIAL N° 0039/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
E – 9.715/2021”. Objeto: Eventual aquisição de pães para atender as
Secretarias da Prefeitura Municipal, obedecidas às especificações do termo de referência, conforme Anexo - I do Edital. Contratada: JOAQUIM
DA SILVA 04816286810-ME, CNPJ N° 26.264.807/0001-25. Valor total:

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 19/2022 RERRATIFICADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia
28 de junho de 2022, às 13:00 horas, no Protocolo da Prefeitura, no prédio do Paço Municipal,
localizado à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, na cidade de Bebedouro, Estado de São
Paulo, serão recebidos os envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços” relativos
à licitação modalidade Tomada de Preços nº 02/2022, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem por
objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada
no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Construção da Casa da Juventude, sito a
Rua José Minholo esquina com a Rua Atílio Santin, Residencial Souza Lima, neste Município
de Bebedouro/SP., através de repasse de recursos financeiros do TERMO DE CONVÊNIO Nº
101767/2021 que entre si celebraram o ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, esta por sua SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, e o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, com contrapartida do MUNICÍPIO, PROCESSO SDRTER2021101767DM, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Unitário, que serão abertos
às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital Rerratificado e seus respectivos Anexos da Licitação serão
fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou
poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro, neste Município, através de cópia
impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações pelo telefone 0**17 3345 9100.
Bebedouro/SP., 09 de junho de 2022.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

EDITAL Nº 115/2.022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2.022
OBJETO:- Registro de preços para aquisição de materiais diversos para atendimento de Processos
Judiciais pelo período de 12 meses-Secretaria de Saúde. Data da abertura-27/06/2.022, as 08:00 horas.
Melhores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Compras, Licitações e Gestão de Contratos
na Rua Anhanguera, nº 1155, Andar Térreo, Jardim Morumbi, Birigui/SP, ou pelos e-mails: renata.
pregoeira@birigui.sp.gov.br e licitacoes@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser lido naquela seção e retirado
gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br, Leandro Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 09/06/2.022.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº 001/2022 - Processo Administrativo nº 52/2022, do tipo Menor Preço sendo a execução dos serviços feita sob o regime de empreitada por preço global.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma, reforço estrutural do anexo 2 e demolição do anexo 1 do prédio da Câmara Municipal de Itupeva.
Os envelopes poderão ser protocolados até o dia 13 de julho às 9 horas.
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública: A sessão pública da Concorrência será realizada na
sede do Poder Legislativo sito à Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 725, Santa Clara,
Itupeva-SP no dia 13 de julho às 09h30min;
Disponibilidade do Edital: O Edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.
itupeva.sp.leg.br.
Itupeva, 07 de junho de 2022.
José Cirineu Filho - Presidente - Câmara Municipal de Itupeva

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CCB- 030/421/22
PROCESSO Nº CCB-051/421/22
OFERTA DE COMPRA Nº 180199000012022OC00048
CÓDIGO ÚNICO 2022036782-4
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à Praça Clóvis
Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP - para futuras e eventuais aquisições
de 3.600 (três mil e seiscentos) capacetes de salvamento multiuso, a serem distribuídos ao efetivo
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 29/06/2022, sendo realizada por meio eletrônico através do
site www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br; www.
imprensaoficial.com.br (negócios públicos) e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos tels:
(11) 3396-2225, 3396-2234, 3396-2011 e 3396-2224.
Autoridade Subscritora do Edital: Major PM Kátia Cristina Dias Nogueira
Pregoeiro: Cap PM Daniel Luiz Sobral.

CORPO DE BOMBEIROS
EDITAL DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na UGE 180199 - Administração do Corpo de Bombeiros a seguinte licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº CCB-032/421/22
PROCESSO Nº CCB-053/421/22
CÓDIGO ÚNICO Nº 2022036766-4
PMESP-PRC-2022/09231
OFERTA DE COMPRA N° 180199000012022OC00047
LOCAL DO PROCESSO PARA VISTAS AOS AUTOS: UGE 180199 Administração do Corpo de Bombeiros sito à Praça Clóvis
Bevilácqua, 421 - 3º andar - Centro – São Paulo – SP – Seção de Licitações.
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP - para futuras e eventuais aquisições
de 2.000 (dois mil) capacetes de proteção para combate a incêndio estrutural, a serem distribuídos ao
efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 horas do dia 29/06/2022, sendo realizada por meio eletrônico através do site
www.bec.sp.gov.br.
EDITAL: As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o edital pelo site www.bec.sp.gov.br; www.
imprensaoficial.com.br (negócios públicos) e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.
Demais esclarecimentos no endereço acima, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos tels: (11)
3396-2224, 3396-2225, 3396-2234 e 3396-2011.
Autoridade Subscritora do Edital: Maj PM Kátia Cristina Dias Nogueira.
Pregoeiro: Cap PM Antônio José Pessoa Elias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 - PROCESSO Nº 36/2022
ESTE EDITAL FOI REPUBLICADO EM RAZÃO
DA ALTERAÇÃO DE TEXTO DO OBJETO
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO PRESENCIAL- Nº
19/2022, do tipo menor preço, por empreitada de menor preço unitário, visando Registro
de preços, pelo tipo menor preço unitário, visando a eventual e futura aquisição de produtos
químicos, materiais e equipamentos diversos para atender a demanda do Sistema de
Tratamento de Água, por fornecimento parcelado e a pedido, respeitando às necessidades
e o interesse público, conforme descrito no termo de referência, com encerramento para
credenciamento às 09h00min do dia 29/06/2022. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus
Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal de
Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um
Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@
corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ,
Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.
br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando
a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 10/06/2022.
Pregoeiro (Portaria 7735/2022). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
O MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de
quem possa interessar, que no dia 29 de Junho de 2022, às 14h00 min, na PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO PEIXOTO, Setor de Compras e Licitações, situada na Alameda Estevo, 681, Centro,
Gavião Peixoto/SP, será realizado processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 06/2022,
aberto através do Processo nº 146/2022, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA 12 DE JANEIRO, ALAMEDA ESTEVO COM A ALAMEDA GULLA, CENTRO NO MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO/SP, conforme
especificações constantes dos Anexos do Edital regulador do certame. O instrumento convocatório e
seus anexos poderão ser retirados ou consultados no horário normal de expediente na sede deste
órgão licitante de segunda a sexta feira das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, ou
no site www.gaviaopeixoto.sp.gov.br. Informações podem ser obtidas através do telefone PABX (16)
3338-9999 ou ainda através dos emails: compras@gaviaopeixoto.sp.gov.br. e licitacoes@gaviaopeixoto.sp.gov.br
Gaviao Peixoto/SP, aos 08 de Junho de 2022.
ADRIANO MARÇAL DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna público que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê,
Ilhabela- SP, as seguintes licitações: Edital 119/2022 – Concorrência
Pública nº 013/2022-Proc.Adm. nº 2885/2022. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para execução de serviços de publicidade prestados por agência de propaganda voltados para a área do Turismo. Data
da entrega da proposta dia 25/07/2022 às 10:30horas. Edital 120/2022
- Pregão Eletrônico nº 065/2022-Proc.Adm. nº 5715/2022. OBJETO:
Registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais
de acondicionamento e embalagem. Data da entrega da proposta dia
24/06/2022 às 10:00horas. Os editais completos deverão ser retirados
no portal oficial do município sitio www.ilhabela.sp.gov.br – serviços –
Licitações e quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço
acima, das 10:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (12)3896-9200, em até
24 (vinte e quatro) horas de antecedência à data da abertura. Ilhabela,
09 de junho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão de Licitações.
Custo desta Publicação R$ 307,30

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2022 - PROCESSO Nº 40/2022
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO
PRESENCIAL- Nº 22/2022, do tipo menor preço global por lote, visando a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento,
administração, emissão e fornecimento de cartões eletrônicos e/ou magnéticos
denominados cartão alimentação e vale refeição, conforme descrito no termo de
referência, com encerramento para credenciamento às 14h00min do dia 27/06/2022.
Valor do Edital: Gratuito. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para retirada no
horário comercial na Prefeitura Municipal de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro,
Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um Pen Drive, de boa qualidade, para
gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@corumbatai.sp.gov.br, devendo
a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço
completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.gov.br com o respectivo
preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site, visando a eventual e
futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí, 09/06/2022. Pregoeiro
(Portaria 7735/2022). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022 – PROCESSO Nº 225/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que
na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na
cidade de Itaberá/SP, será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 08/2022 de objeto a contratação
de empresa para execução da Obra de Reforma do Ginásio de Esportes Alceu Lopes, com recurso
proveniente da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo - SDR, através da
Demanda nº 039705, Convênio nº 101841/2022, Processo nº SDR-PRC-2022-02300-DM; no valor
global de e R$ 202.951,97 (duzentos e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete
centavos). A licitação irá ocorrer no dia 27 de Junho de 2022 às 14h00min no endereço supracitado.
O Certificado de Registro Cadastral poderá ser realizado até 22 de Junho de 2022. Edital completo
no site: www.itabera.sp.gov.br.
Alexandra Cristina Ferreira Silva – Sec. Mun. Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022 – PROCESSO Nº 226/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que
na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na
cidade de Itaberá/SP, será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 09/2022 de objeto a contratação
de empresa para execução de obra de Pavimentação das Vias Rua José Procópio de Oliveira, Rua
Projetada e Trecho da Rua Pedro dos Santos Lisboa, no Distrito Toriba do Sul, recurso proveniente
da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Processo n º SDR -PRC
-2022 -02820 -DM e Demanda nº 042176; no valor global de R$ 100.172,42 (cem mil, cento e
setenta e dois reais e quarenta e dois centavos). A licitação irá ocorrer no dia 27 de Junho de 2022
às 15h30min no endereço supracitado. O Certificado de Registro Cadastral poderá ser realizado
até 22 de Junho de 2022. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br.
Paulo H. Mendes de Carvalho – Sec. Mun. Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº128/2022 – Registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo
25. Encaminhar proposta: até às 09h00 do dia 28/06/2022.
Pregão Eletrônico nº129/2022 – registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo
27. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 29/06/2022.
Pregão Eletrônico nº131/2022 – registro de preços para fornecimento de medicamentos – grupo
26. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 30/06/2022.
Pregão Eletrônico nº132/2022 – registro de preços para fornecimento de material hospitalar –
grupo 06. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 30/06/2022.
(a)Dr.ª Rosana Gravena - Secretária de Saúde
Os editais estão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras (UASG 986.589), www.jacarei.sp.
gov.br ou poderá ser retirado na Unidade de Suprimentos – Diretoria Administrativa de Secretaria
horário das 8h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.
Pregão Eletrônico n.º126/2022 – Contratação de empresa para assistência técnica (manutenção
preventiva e corretiva) dos sistemas de ares-condicionados e cortinas de ar. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 28/06/2022.

Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico nº 18/2022
Processo de Compras nº 264/2022
Data/Hora da sessão: 27/06/2022 às 09h30min.
Objeto: Válvulas de gaveta e retenção, ventosa tríplice função e acessórios de ferro fundido para
ﬂange, conforme Edital.
Para baixar o Edital desejado acesse o site: https://www.daev.org.br/licitacoes, ou consultar o Edital
impresso na R. Orozimbo Maia, 1054 Vl Sônia Valinhos/SP. Demais informações, fone (019) 21224410 ou compras@daev.org.br.
Anderson Zorzato
Divisão de Licitações e Compras
Engº. Walter Gasi
Presidente / Autoridade Competente

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, por meio de sua Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes, em respeito ao
disposto no art. 5º, da Lei Federal nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de
concessão de serviço público, torna público o ATO JUSTIFICATIVO de seu
interesse na outorga de concessão onerosa para a exploração dos serviços do
sistema de estacionamento rotativo denominado "Zona Azul".
Destacamos que a Lei Municipal n° 3.691/93, que alterou a Lei Municipal n°
3.408/92, autoriza a implantação, execução e exploração do serviço público em
questão pela iniciativa privada através de concessão, mediante procedimento
licitatório. A Administração optou pela delegação à iniciativa privada por não
dispor de recursos financeiros necessários para a execução do objeto (equipamentos, recursos humanos e manutenção de toda infraestrutura envolvida).
Os serviços outorgados serão realizados em regime de exclusividade, para melhor controle de sua operacionalização, padronização e fiscalização, pelo prazo
de 5 (cinco) anos, sendo o valor total estimado do contrato de R$ 31.361.715,00
(Trinta e um milhões, trezentos e sessenta e um mil, setecentos e quinze reais),
calculado com base na receita prevista para o período da concessão.
O Edital, minuta de contrato e todos os anexos técnicos serão disponibilizados
no site www.piracicaba.sp.gov.br ou na Divisão de Compras, no prédio do Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”, sito à Rua Antônio
Corrêa Barbosa, nº 2.233, 7º andar, na cidade de Piracicaba/SP.
JANE FRANCO OLIVEIRA
Secretária Municipal de Mobilidade Urbana,
Trânsito e Transportes
LUCIANO SANTOTAVARES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PREFEITURA DE PLANALTO
CONTRATO Nº069/2022
PROCESSO Nº060/2022
CONCORRÊNCIA Nº008/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de SISTEMA DE LAZER Aquecimento e Cobertura de Piscina da Terceira Idade, conforme Termo de Convênio 101920/2021, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Regional. LICITANTE: BAZAN ENGENHARIA ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
34.920.965/0001-14. VALOR: R$152.670,61 (cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta reais
e sessenta e um centavos). VIGÊNCIA: 07/06/2024.
Planalto-SP, 07 de Junho de 2022.
Olímpio Severino da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MERCEDES-SP

Aviso de Licitação
PROCESSO Nº 028/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, DE 09 DE JUNHO DE 2022
Acha-se aberta nesta Prefeitura Municipal de Santa Mercedes, a Tomada de preços nº
005/2022, objetivando a contratação de empresa especializada para a execução global (material e
mão de obra) de 10.364,88 m² de pavimentação asfáltica e 118,38 m³ de guias e sarjetas com a utilização de revestimento do tipo CBUQ e=4,00cm, em vias urbanas do Município de Santa Mercedes,
incluindo o Distrito de Terra Nova D’Oeste, com recursos próprios (R$ 960.459,26) e do convênio nº
101985/2021 (R$ 611.269,47), firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de
São Paulo.
O Edital completo será fornecido aos interessados dentro do horário das 08h00 às 11h00 (oito às onze
horas) e das 13h00 às 17h00 (treze às dezessete horas), nos dias úteis, na Procuradoria Jurídica
de Licitação – Paço Municipal, sito na Praça Alípio Bedaque nº 1.406, na cidade de Santa Mercedes – Estado de São Paulo, pelo site www.santamercedes.sp.gov.br ou pelo email pmsmlicitacao@
santamercedes.sp.gov.br.
O encerramento para recebimento dos envelopes será para o dia 29.06.2022 (vinte e nove de junho
de dois mil e vinte e dois), às 08H30MIN (oito horas e trinta minutos), e abertura na mesma data, às
9H00MIN (nove horas).
Santa Mercedes, 09 de junho de 2022.
VALDIR VERONA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº
043/2022, objetivando o registro de preços de materiais elétricos para manutenções no
município, no dia 24 de junho de 2022, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará
à disposição dos interessados na internet, nos endereços eletrônicos
www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo
telefone (19) 3878-9700. Louveira, 09 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA Secretário de Administração.
SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME
RESUMO DE EDITAL
A SAECIL comunica que se encontra instaurado e disponível o processo abaixo:
Pregão Eletrônico: nº. 13/2022 - Registro de Preços: nº. 06/2022. Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais para manutenções e ligações em redes de água e esgotos do município de Leme/SP. Edital
na Íntegra: www.saecil.com.br - no Link: Licitações, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou à Rua Padre Julião,
nº. 971 - Centro - Leme/SP, das 08h00 às 16h00, na Divisão Técnica Administrativa. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 27/06/2022 até às 08h00 do dia 29/06/2022. ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: das 08h15 do dia 29/06/2022 até às 08h14 do dia 30/06/2022. INÍCIO DA SESSÃO
DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h15 do dia 30/06/2022. REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS
REFERÊNCIAS DE TEMPO SERÁ OBSERVADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br - “ACESSO IDENTIFICADO”.
Leme, 07 de junho de 2022.
MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR-PRESIDENTE

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII

Secretaria de Estado da Saúde

Encontra-se aberta no Departamento Regional de Saúde de Franca – DRSVIII, da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, sito à Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 – bairro Polo Industrial São
Bernardo, em Franca/SP, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 082/2022 – Oferta
de Compra nº 090125000012022OC00105 – PROCESSO Nº SES-PRC-2022/25769, destinada à
contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, para atender as dependências da
unidade, tipo menor preço. A sessão será realizada no dia 12/07/2022 às 09 horas por intermédio
do sistema eletrônico de contratação denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do
Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, site www.bec.sp.gov.br. O Edital na íntegra está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.imesp.com.br,
opção e-negociospublicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

Pregão Presencial 19/2022 - Proc. Adm. 238/2022
Torna-se público para conhecimento dos interessados o Pregão Presencial 19/2022 – cujo
objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições
futuras de gêneros alimentícios – itens estocáveis, destinados à Merenda Escolar, em atendimento
às necessidades da Prefeitura Municipal de Alambari-SP. 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 27.06.2022 às 09:30 hrs.
Alambari, 09 de junho de 2022
João Paulo Dantas Pinto
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão
Eletrônico nº 070/2022; Processo licitatório nº 118/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR
ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO
ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE
MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE
AVCB (BOMBEIROS) DAS UNIDADES LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.,
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: Até 30/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia
30/06/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 09/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

(a)Claude Mary de Moura - Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana; (a)Celso Florêncio
de Souza-Secretário de Governo e Planejamento; (a)Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho - Secretário de Mobilidade Urbana; (a)Rafael Júlio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa
do Cidadão; (a)Fuade Boaceff Filho - Secretário de Infraestrutura Municipal; (a)Juliana Pinheiro
Dualibi - Secretária de Assistência Social; (a)Bruno de Moraes Castro - Secretário de Administração e Recursos Humanos
Pregão Eletrônico n.º127/2022 – Registro de preços para fornecimento de cesta básica. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 27/06/2022.
(a)Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.jacarei.sp.gov.br ou
poderá ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73,
Centro, Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

ATO JUSTIFICATIVO
Processo Administrativo nº 141.946/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 – PROCESSO Nº 224/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ torna público para conhecimento dos interessados que
na sala de reuniões do Setor de Licitações, localizado na Rua Coronel Amantino, nº 483, centro, na
cidade de Itaberá/SP, será realizada a TOMADA DE PREÇOS nº 07/2022 de objeto a contratação
de empresa para a execução de Pavimentação das Vias Rua João Evaristo de Almeida e Trecho da
Rua Pedro dos Santos Lisboa, no Distrito Toriba do Sul, Convênio nº 100631/2022, Demanda nº
037544, Processo nº SDR-PRC-2022-01994-DM – SDR; no valor global de R$ 101.892,67 (cento e
um mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos). A licitação irá ocorrer no dia
27 de Junho de 2022 às 09h00min no endereço supracitado. O Certificado de Registro Cadastral
poderá ser realizado até 22 de Junho de 2022. Edital completo no site: www.itabera.sp.gov.br.
Alexandra Cristina Ferreira Silva – Sec. Mun. Educação

de Saúde – Av. Major Acácio Ferreira, 854 – Jardim Paraíba – Jacareí/SP, CEP. 12.327-530, no

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

PIRACICABA

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

R$302.305,08. Vigência: 06/06/2022 a 06/06/2023. Embu Guaçu, 09 de junho de 2022, José Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

A4

Pregão Eletrônico nº.130/2022 – Aquisição de veículo utilitário, 0 km (zero quilômetro), de carga,
ano 2022/2022. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 29/06/2022.
(a)Juliana Pinheiro Dualibi - Secretária de Assistência Social
Pregão Eletrônico nº.133/2022 – Registro de preços para fornecimento paineis balísticos de proteção individual, capas ostensivas e táticas. Encaminhar Proposta: até às 09h00 do dia 01/07/2022.
(a) Rafael Julio Silva Santos - Secretário de Segurança e Defesa do Cidadão
Os editais estarão disponíveis nos sites: www.gov.br/compras, www.jacarei.sp.gov.br ou poderá
ser retirado na Unidade de Licitações, 1º andar, sito à Praça dos Três Poderes, nº73, Centro,
Jacareí/SP, no horário das 08h00 às 17h00, mediante apresentação de um “CD-R” novo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 11/2022
Processo Administrativo nº 155/2022
Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação, de
forma contínua e/ou eventual, de serviços terceirizados de apoio para
atendimento às diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Cordeirópolis”.
Data da Sessão: 30/06/2022
Horário: 09:00 horas
Local: Rua Toledo Barros, 404 – Centro, Cordeirópolis-SP – Secretaria
da Mulher e Desenvolvimento Social
Cordeirópolis, 09 de junho de 2022.
Carlos Alberto Piola Filho
Departamento 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: 7926DDE7-206B-487E-930B-D05560A166D9

Brasil + Mundo

gazetasp.com.br
Sexta-feira, 10 De junho De 2022
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APÓS IMPASSES. Decisão anunciada ontem se dá em meio a um constrangimento entre os partidos coligados DE ALUNOS

Lula e Alckmin terão palavra
final em programa de governo
A O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avocou
para si a responsabilidade sobre o texto final do programa de governo, em meio a
um constrangimento entre
os partidos coligados.
A comissão encarregada
da redação do documento divulgou uma nota à imprensa
nesta quinta-feira afirmando
que o aval é da chapa. “A aprovação final do texto de diretrizes será de responsabilidade dos pré-candidatos Lula e
Alckmin”, diz o texto.
A reunião desta manhã já
estava programada para debater e incorporar propostas
de aliados ao texto preliminar
que foi encaminhado na segunda-feira (6) aos dirigentes
de partidos – segundo eles,
sem aval dessa coordenação.
Integrantes da comissão
se queixaram, no entanto, de
o documento ter sido encaminhado antes da inclusão
de emendas propostas por representantes de partidos.
Sob comando do ex-mi-

nistro Aloizio Mercadante, do
PT, o grupo é formado por
dois representantes de cada
um dos sete partidos da coligação (PT, PSB, PSOL, Rede,
PC do B, PV e Solidariedade).
Ontem, as propostas foram debatidas. Um novo encontro será realizado no sábado (11). Segundo relatos, o
documento final será disponibilizado ao público geral na
próxima segunda-feira (13).
Pelo cronograma original,
uma plataforma digital para
apresentação de itens ao programa que seria aberta ao público para sugestões seria lançada nesta sexta (10) – agora,
ela ficará disponível a partir
de segunda.
Mercadante afirmou que
os participantes ressaltaram
a existência de uma “ampla
convergência no conteúdo”
do documento inicial e cada
uma das legendas apresentou emendas e contribuições
ao texto “também com ampla
convergência”. (Catia Seabra e
Victoria Azevedo, da FP)

SUAMY BEYDOUN/AGIF/FOLHAPRESS

Aprovação final das diretrizes ‘será de responsabilidade dos pré-candidatos Lula e Alckmin’, diz comissão

Ato em Londres cobra paradeiro de desaparecidos
Vigília em frente da Embaixada do Brasil em
Londres pede que o governo brasileiro reforce
a busca pelos 2 desaparecidos na Amazônia

A Em silêncio e segurando rosas e cartazes com as imagens
do indigenista Bruno Pereira
e do jornalista britânico Dom
Phillips, um grupo de manifestantes faz uma vigília ao lado
de fora da Embaixada do Brasil
em Londres para que o governo brasileiro reforce as buscas
pelos dois, desaparecidos desde domingo (5) na região do
Vale do Javari (AM).
“O governo brasileiro deve
fazer mais para encontrar
Dom e Bruno”, pedem os manifestantes, em ato organizado pelo Greenpeace britânico.
Em publicação nas redes
sociais, a organização ambiental afirmou que o desapare-

cimento ocorre em meio ao
aprofundamento da política
anti-indígena do governo de
Jair Bolsonaro (PL).
“Bolsonaro está tentando
acabar com a estrutura legal
que protege os recursos naturais e os direitos fundamentais
dos povos indígenas no Brasil”,
diz o Greenpeace britânico.
Para a organização, as atitudes do presidente estimulam
grileiros, garimpeiros e madeireiros ilegais a invadir terras indígenas na Amazônia.
“Atualmente tramitam no
Congresso Nacional diversos
projetos de lei que ameaçam
as terras indígenas. Enquanto isso continuar, os povos in-

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips
desapareceram enquanto viajavam entre comunidades na Amazônia
dígenas e seus lares estarão
em grave perigo”, afirma o
Greenpeace.
Em inglês, a organização
pediu que o governo brasilei-

Filhos disputam poder na
comunicação de Bolsonaro
A As críticas do vereador Car-

los Bolsonaro (Republicanos-RJ) às inserções do programa
do PL veiculadas na TV com a
participação do presidente Jair
Bolsonaro explicitaram suas
divergências com o irmão Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na condução da comunicação da futura
campanha à reeleição.
Alinhado com o presidente do partido, Valdemar Costa
Neto, Flávio comanda a comunicação institucional, que inclui as inserções de TV e rádio.
O senador é responsável pela
interface com o PL e conta com
um “conselho” para as principais definições Esse grupo tem
a missão de “furar a bolha” do
bolsonarismo mais radical e
dialogar com os setores conservadores moderados.
O outro grupo é liderado
por Carlos - ele controla as redes sociais pessoais do presi-

CAIO CESAR/CÂMARA DO RIO DE JANEIRO

Carlos controla as redes do presidente, que usa as plataformas como
canais de diálogo com a militância mais aguerrida de Bolsonaro
dente, que usa as plataformas
como canais de diálogo com
sua militância mais aguerrida.
Bolsonaro foi eleito em
2018 com uma campanha
quase toda baseada nas redes

sociais e com apenas oito segundos de exibição em cada
bloco no horário eleitoral de
rádio e TV. Agora, ele pretende dar mais espaço ao horário
eleitoral. (Pedro Venceslau, do EC)

ro, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Embaixada do
Brasil mobilizem todos os esforços necessários para encontrar o indigenista e o jornalista.

“Qualquer coisa menos do
que isso só mostra como estão incentivando a violência
contra aqueles que defendem
a Amazônia e seu povo”, publicou a organização.
Phillips e Pereira desapareceram enquanto viajavam
da comunidade de São Rafael
para a cidade de Atalaia do
Norte. O trajeto deveria durar
cerca de duas horas, mas ambos não retornaram à cidade.
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, na comunidade de
São Rafael.
As entidades afirmam que
o indigenista sofria ameaças.
(FP)

Covid representa 94%
de síndromes gripais
A A Covid-19 já representa
93,7% das síndromes gripais
atendidas nos prontos-socorros de hospitais privados de
ponta, mostra pesquisa inédita da Anahp (Associação
Nacional dos Hospitais Privados) com 21 instituições de
todo o País.
Nove em cada dez hospitais consultados relatam aumento do número de casos
de Covid-19 nas últimas duas
semanas. Dos atendimentos
feitos nos prontos-socorros,
4,5% têm gerado internação.
Dos hospitalizados, pouco
mais de um quarto (28%) precisa de terapia intensiva.
A alta de casos tem reflexo na taxa de ocupação dos
hospitais. Em abril, segundo a
pesquisa, estava em 77,5%. No
fim de maio, atingiu 84%. A
Anahp reúne 135 instituições.
“O momento é de atenção.
Há um aumento claríssimo

Nove em cada
dez hospitais
consultados
relatam aumento
do número de
casos de Covid-19
nas últimas duas
semanas; 28%
precisa de terapia
intensiva

das internações, e os hospitais estão tendo que ampliar
a destinação de leitos para
Covid. Não há ainda uma situação preocupante de UTIs,
mas, em relação às semanas
anteriores, essa foi a de maior
preocupação”, diz Antônio
Britto, diretor-executivo da
Anahp. (Cláudia Collucci, da FP)

Governo
repassa menos
de R$ 1 para
alimentação
A O valor do repasse do governo federal para a alimentação de cada aluno da pré-escola é de apenas R$ 0,53,
justamente o que está na primeira infância, fase crucial
do desenvolvimento.
Para os que estão no ensino fundamental e no médio,
o valor é ainda mais baixo, R$
0,36 por estudante. A verba
per capita só ultrapassa R$
1 para os horários escolares
estendidos. Nas creches é R$
1,07; no ensino integral, varia
entre R$ 1,07 e R$ 2.
Esses são os valores do
Pnae (Programa Nacional de
Alimentação Escolar), que
beneficia 40 milhões de matriculados em instituições
públicas de ensino no Brasil.
Diante disso, uma rede de
instituições redigiu uma carta aos candidatos das próximas eleições com um apelo
para que se comprometam
com o reajuste do repasse
para a alimentação escolar.
Leia o texto completo
com a reivindicação das entidades pelo site da Gazeta.
(Laura Mattos, da FP)

Bolsonaro
veta mudança
a indígenas
A O presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou a substituição do
Dia do Índio pelo Dia dos Povos Indígenas após um pedido
da Funai, que disse não haver
menção a povos indígenas na
Constituição Federal.
Apesar de discordar da mudança, o órgão usa o termo 118
vezes em seu regimento interno. Já a palavra “índio” aparece
11 vezes fora do nome da Funai.
A posição do órgão serviu
para embasar legalmente o
veto, mas as razões para a iniciativa foram outras
Por trás estão duas obsessões presidenciais: o marco
temporal para a demarcação
de terras indígenas e o que
Bolsonaro considera “politicamente correto”. (Lucas Marchesini
e Marianna Holanda, da FP)

Brasileiro
morre na
Ucrânia
A O Itamaraty confirmou
nesta quinta a morte do brasileiro André Hack Bahi, 43 anos,
durante a Guerra da Ucrânia.
Ele atuava como socorrista
pela Legião Internacional de
Defesa do país no Leste Europeu desde o dia 28 de fevereiro, logo depois de a Rússia iniciar a invasão da nação vizinha.
A pasta afirma que “continua a desaconselhar enfaticamente” a ida de brasileiros
para a região, enquanto o conflito não acabar.
Nesta quinta, um diplomata brasileiro em Kiev entrou
em contato com a família de
Bahi para comunicar a morte
do gaúcho de Porto Alegre. O
corpo dele estaria em um necrotério da região de Severodonetsk. Agora, as autoridades
brasileiras negociam o traslado do corpo. (Caue Fonseca e Ma-

rianna Holanda, da FP)
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AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 33/2022, PROCESSO: 275/2022, OBJETO RESUMIDO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA
SOCIAL, TIPO CENSO, INCLUINDO A COLETA DE DADOS QUE PERMITAM A ELABORAÇÃO DE
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO, BEM COMO, O REGISTRO FOTOGRÁFICO FACIAL. DATA E
HORA DA LICITAÇÃO: 28/06/2022 as 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal,
na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no
Paço Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital
por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os
dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI faz público que referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022, tipo MENOR
PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS,
PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ficam convidados os interessados em participar do certame
para comparecerem à sessão a ser realizada no dia 27/06/2022 às 09h00, na Secretaria de Licitações e Contratos,
situado na Praça Martim Moreira, nº 142, centro do município de Brodowski, onde ocorrerá o processamento
do certame. Os interessados poderão acessar a íntegra do Edital através do site www.brodowski.sp.gov.br.
Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br.
Brodowski, SP, 09 de junho de 2022.
JOSÉ LUIZ PEREZ - Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 130/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022 - EDITAL Nº 69/2022
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São
Paulo, COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 14/2022, instalada
pelo Edital nº 69/2022 de 09 de junho de 2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101956/2022, com encerramento previsto para as 10 horas
de 28 de junho de 2022. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou
consultados no Paço Municipal, na Rua Osvaldo Pongetti , 196 Jardim Primavera, de segunda à
sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou
compras@novaeuropa.sp.gov.br
Nova Europa, aos 09 de junho de 2022.
GILNEI DE FREITAS
Presidente Comissão Permanente de Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 131/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022 - EDITAL Nº 70/2022
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Europa, Estado de São
Paulo, COMUNICA que, acha-se aberta nesta Prefeitura a Tomada de Preços nº 15/2022, instalada
pelo Edital nº 70/2022 de 09 de junho de 2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL (PARTE I), CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 101988/2022, com encerramento previsto para as 11 horas
de 28 de junho de 2022. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou
consultados no Paço Municipal, na Rua Osvaldo Pongetti, 196 Jardim Primavera, de segunda à
sexta-feira das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou através do e-mail: licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br ou
compras@novaeuropa.sp.gov.br
Nova Europa, aos 09 de junho de 2022.
GILNEI DE FREITAS
Presidente Comissão Permanente de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

AVISOS DE LICITAÇÃO- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 078/2022. PROC. ADM. n.º 398/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO E ESGOTO, CONFORME
ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 28/JUNHO/2022 – ÀS 08h00. Cópias do
Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da
Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2022. PROC. ADM. n.º 0121/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO “TONERS E CARTUCHOS” PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS
SETORES, COM ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o Credenciamento e
entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 29/JUNHO/2022 – ÀS 09h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento
de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 080/2022. PROC. ADM. n.º 513/2022. Tipo da Licitação: Menor Preço Unitário por Item.Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.Abertura da Sessão com o
Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO: dia 30/JUNHO/2022 – ÀS 08h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao
Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.
br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010. São Joaquim da Barra, 09 de Junho de 2022. Dr. Wagner José Schmidt - Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 10/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo menor
preço por item. Objeto: Aquisição de reforço alimentar “8000 Kit lanche” para atender aos pacientes que
vão passar por consultas/exames médicos e seus acompanhantes durante a viagem, encaminhada
pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Vencimento: 27 de Junho de
2022 às 08:30 (oito horas e trinta minutos). Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura – Rua
Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br. Tejupá/SP, 09 de Junho de
2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022 (RESUMIDO).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA
OU ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA, EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E CALÇAMENTO DE PASSEIO PÚBLICO, DO MUNICIPIO DE SALMOURÃO – SP, ORIUNDOS
DO CONVENIO Nº 101994/2022, SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - GABINETE DO
SECRETARIO. ABERTURA: 28/06/2022, às 13h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado
na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h
e dás 13h às 17h ou através do telefone (0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br
Salmourão – SP, 09 de junho de 2022.
SONIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2022 (RESUMIDO).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA
OU ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA (BANHEIROS, CALÇAMENTO E ILUMINAÇÃO), NO MUNICIPIO DE SALMOURÃO – SP, ORIUNDOS DO CONVENIO
Nº 101993/2022, SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL - GABINETE DO SECRETARIO.
ABERTURA: 28/06/2022, às 15h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou
através do telefone (0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br
Salmourão – SP, 09 de junho de 2022.
SONIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE FRANCA
AVISOS DE LICITAÇÃO
Processo nº 13677/22 - Pregão Eletrônico nº 120/22. Interessado: Secretaria de Segurança.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO
1010-1020, N18, FINA, FRIO E COM FUROS 5/16 PADRÃO. Recebimento das propostas dos
lotes: até às 14h00 do dia 30 de junho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das
14h00 do dia 30 de junho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia
30/06/2022.
Processo nº 12786/22 - Pregão Eletrônico nº 121/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO TECNICO HOSPITALAR (BANDAGEM FLEXIVEL,
CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA, CURATIVO HIDROCOLÓIDE E GEL PARA
CURATIVO HIDROATIVO). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 01 de
julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 01 de julho de 2022
- Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 01/07/2022.
Processo nº 13322/22 - Pregão Eletrônico nº 122/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto:
AQUISIÇÃO DE BOTAS DE CANO LONGO PARA O SAMU. Recebimento das propostas dos
lotes: até às 14h00 do dia 01 de julho de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das
14h00 do dia 01 de julho de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia
01/07/2022.
Processo nº 13531/22 - Pregão Eletrônico nº 123/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto:
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DE USO MEDICO, CIRURGICO OU HOSPITALAR
(PINÇAS DE DIVERSOS TIPOS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 04 de julho
de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 04 de julho de 2022 - Início
da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 04/07/2022.
Processo nº 14278/22 - Pregão Eletrônico nº 124/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO TECNICO HOSPITALAR (ALGODÃO HIDRÓFILO,
ATADURA DE CREPE, COMPRESSA DE GAZE. FITA CIRURGICA E OUTROS PRODUTOS
CONGÊNERES) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 05 de julho de 2022 Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 05 de julho de 2022 - Início da
disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 05/07/2022. Disponibilidade dos Editais: a partir
de 13/06/2022, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Franca, 09 de junho de 2022.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi1
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIO BENZONI, REQUERIDO POR
ÉRICA REGINA BENZONILINI - PROCESSO Nº 1002781-85.2022.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Luís Eduardo Scarabelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 29/05/2022, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIO
BENZONI, CPF000.628.128-15, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza
patrimonial e negocial e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sr(a).Érica Regina Benzoni Lini, CPF 101.427.73883.O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e aﬁxado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2022.
P-10/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003212-73.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FRAG CENTER COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CNPJ 12.353.625/0001-16, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Dry Port São
Paulo S.a., objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.262,86(mar/18) decorrente dos serviços prestados e não adimplidos .
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que ﬂuirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na
formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2022.
P-10e11/06
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AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 43/2022, PROCESSO: 306/2022, OBJETO RESUMIDO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E
INCINERAÇÃO/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
E DE MEDICAMENTOS E INSUMOS COM VALIDADE EXPIRADA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO:
27/06/2022 as 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço Municipal de
Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail,
enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da
empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11)
4693-8012.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

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.° 329/2022, processo 12.715/2022 objetivando o registro de preços
para aquisição de medicamentos para atender
ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
28/06/2022. às 08h30min e abertura a partir das
08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
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.° 340/2022, processo
12.796/2022 objetivando Registro de Preços para
aquisição de mobiliário em geral- Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/06/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição
dos interessados, no Portal de Compras
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.° 299/2022, processo 12.809/2022 objetivando o registro de
preços para prestação de serviços de aplicação de
concreto simples, serviços e agregados nas vias
públicas do município. Secretaria Municipal de
Trânsito, Transportes e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/06/2022.
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal
de Compras.

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba
Pregão Eletrônico nº 36/22 P.A. nº 43802/22 Obj.: R.P. para aquisição de dietas nutricionais
para atender os pacientes de mandados judiciais
- Disputa dia 27/06/22 às 15:00 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) 4164-5500
ramal 5442
Carapicuíba, 09 de junho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 46/2022, PROCESSO: 324/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE
PREÇO DE PRODUTOS ESTOCÁVEIS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 06/07/2022 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.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO REDESIGNAÇÃO DE DATA
TOMADA DE PREÇOS nº 020/2022
Objeto: Contratação de empreitada de mão de
obra com fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da obra de implantação do centro de tratamento de resíduos
verdes, na Fazenda Iboruna, conforme planilhas
orçamentárias, cronograma físico financeiro, e
memorial descritivo anexo ao edital – Sec. Mun.
de Obras. A Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os interessados que foi alterada a
data de apresentação dos envelopes e da sessão
de abertura do envelope com a documentação de
habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: Dia 12/JULHO/2022 às 17:00 horas - Data
da sessão pública de abertura dos envelopes: Dia
13/JULHO/2022 às 08:30 horas. A visita técnica
obrigatória que consta da alínea “d” do item 5.1 do
edital deverá ser previamente agendada e realizada até o dia 07/julho/2022 no horário comercial.
- Local da entrega dos envelopes e da sessão da
Tomada de Preços: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro. Publique-se para ciências dos interessados.
Outras informações: http://www. riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº:1018742-05.2019.8.26.0224.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos.
Exequente: E. E. I. O Pequeno Príncipe Ltda. Executado: Cristiana Andrade
de Souza. 6ª Vara Cível Da Comarca de Guarulhos/SP. Citação. Prazo 20
dias. Proc.1018742-05.2019.8.26.0224.A Dra. Natalia Schier Hinckel, Juíza
de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei,
etc. Faz Saber a Cristiana Andrade de Souza, RG nº 36.121.635-X e CPF
nº 290.394.268-48, que E. E. I. O Pequeno Príncipe Ltda., ajuizou Ação de
Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$40.282.51 (Maio/
2019), decorrente de serviços educacionais. Estando a executada em lugar
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias pague o débito, podendo
no prazo de 15 dias opor embargos ou reconhecer o crédito e comprovar o
depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento
em até 06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes
a fluir os 20 supra, ficando advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 26 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos interessados,
a Abertura do Pregão Eletrônico RP 74/2022, Edital 93/2022,
PMH 1782/2022. Objeto: Aquisição de refeições embaladas
individualmente (marmitex) a serem servidas nos horários de almoço e jantar,
para servidores da Secretaria de Saúde que participam de Campanhas
Específicas (vacinações, combate à dengue, entre outras) e para os
pacientes atendidos pelos CAPS, conforme Memorial Descritivo. INÍCIO
DO CADASTRO DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação)
13/06/2022 a partir das 8:00 horas, ate 27/06/2022 as 9:00 horas. INÍCIO
DO PREGÃO (fase competitiva) 27/06/2022 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, 07 de junho de 2022. Ieda
Manzano de Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022 (RESUMIDO).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “ACADEMIA AO AR LIVRE”, NO MUNICIPIO DE SALMOURÃO – SP, ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 000225/2021, SECRETARIA DE
ESPORTES - GABINETE DO SECRETARIO. Abertura: 28/06/2022, às 10h30. TIPO DE LICITAÇÃO:
Menor preço por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no
Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às 17h ou através do telefone (0XX18) 3557-1192, no site WWW.
salmourao.sp.gov.br
Salmourão – SP, 09 de junho de 2022.
SONIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO

“COMUNICADO N.º 124/2022”
O Sr. Aparecido Ferrari, Prefeito de Matão, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais COMUNICA, que por Ato Amigável, por acordo entre as partes, com base no
Art. 79, Inciso II e § 1º da Lei n.º 8.666/93, resolveu RESCINDIR o contrato abaixo identificado:
MODALIDADE: Pregão ELETRÔNICO nº 009/2021, de 02 de setembro de 2021, levado a efeito
através do Processo Licitatório n.º 065/2021 – CONTRATO N.º 359/2021, de 30/09/2022.
OBJETO: “Contratação De Empresa Especializada Para A Execução De Obras De Recapeamento
Asfáltico Em ruas E Avenidas Do Município Em Parceria Com o Governo Federal – Programa N.º
53000202000011 – Desenvolvimento Regional, Territorial E Urbano Do Ministério Do Desenvolvimento Regional, Com Fornecimento De Material, Mão De Obra, Máquinas E Equipamentos Necessários A Sua Perfeita Execução, Tudo Em Conformidade Com o Descrito No Edital E Em Seus
Anexos”, para a Secretaria Municipal de Serviços Municipais da Prefeitura Municipal de Matão
CONTRATADA: AUTEM ENGENHARIA LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 06 de junho de 2022.
AMPARO LEGAL: Artigo 79, Inciso II e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.
Palácio da Independência, aos 06 de junho de 2022.
SR. APARECIDO FERRARI
PREFEITO DE MATÃO

MUNICÍPIO DE JAHU

PUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 1413-PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIETA ENTERAL E
FRALDAS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04 de julho de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 10 de junho de 2022, no Departamento de Licitações situada na Rua
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um pendrive; no site
da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões no endereço eletrônico: www.bll.org.br ou no site www.jau.sp.gov.br –
GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 08:00 às 17:00 horas.
Jahu, 09 de junho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS,
Departamento de Licitações.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004331-02.2012.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WARLY BENTES PONTES
JUNIOR, Brasileiro, Casado, Publicitário, RG 07962169, CPF 321.353.272-04, com endereço à Rua A, 1.200, cjto,31, DE MARCO, PQ 10,
JAPIIM, CEP 69076-100, Manaus - AM, que lhe foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por
parte de Valentina do Carmo Maggi Menghi, com o seguinte objeto: Contrato de locação do imóvel localizado à Rua Machado Bitencourt, nº
317,conj. 52, 5º andar. 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 26 de maio de 2022.
P-10e11/06
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005931-12.2022.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. Faz saber que
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o
executado GISMAL FRANCISCO DE CARVALHO, CPF nº 074.102.688-08, para efetuar o pagamento no valor de R$88.114,95
(jan/22), ﬁxado em Sentença no proc. 1059130-05.2017.8.26.0002. Expede-se edital para que pague a quantia ﬁxada, acrescido de
custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, será acrescido de
multa e honorários em10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar impugnação em até 15 dias úteis. Ficando
advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, aﬁxado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de maio de 2022.
P-10e11/06

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008325-13.2016.8.26.0704 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que FERNANDO
GREGÓRIO DOMINGUES, RNE-W 661.650-T e CPF 083.235.508-91, vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente
INTIMADOS os executados JOVANE NUNES DA SILVA, CPF A127.838.018-33 e CELSO ROBERIO GOMES DA SILVA, CPF 262.808.24896, atualmente em lugar incerto e não sabido, com as advertências e formalidades legais, que foi realizado bloqueio nas contas dos réus
pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 263,47 e R$ 567,17, respectivamente. Expede-se EDITAL para conhecimento do ato. Ficando
advertido que poderá impugnar em até 15 dias decorrido o prazo do edital, e no caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
edital, aﬁxado e publicado na forma da Lei. SP, 16/05/2022.
P-10e11/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006365-97.2011.8.26.0127 A Dr(a). Juliana Marques Wendling, Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Carapicuíba, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO SÉRGIO GUASTAFERRO, CPF nº
029.230.748-90 que Construtora Tenda Sa ajuizou ação de Procedimento Sumário objetivando a rescisão contratual do "Instrumento
Particular de Contrato de Compromisso de Permuta e Outras Avenças", bem como a inexigibilidade das obrigações remanescentes
previstas no instrumento, advertindo-se ao réu a abster-se de tal prática ante a não apresentação dos documentos necessários para
cumprimento da obrigação. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis em 15 dias
a ﬂuir após o prazo do edital, a ausência de manifestação implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo
autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital,
aﬁxado e publicado na forma da lei. Carapicuiba, aos 30 de maio de 2022.
P-10e11/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012281-47.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao
requerido MARCOS ANTÔNIO FERRO, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 12.974.030, CPF 007.723.968-76, com endereço à Avenida
Otaviano Alves de Lima, 4400, Vila Arcádia, CEP 02909-900, São Paulo - SP, que Irmãos Davoli S/A Importação e Comercio ajuizou Ação
Monitória para recebimento de R$ R$ 13.434,40 (Out/19) decorrente do inadimplemento das duplicatas (107205/02, 03, 04 e 06) dadas em
pagamento pelo serviço prestado. Estando a ré em lugar ignorado e não sabido, expede-se edital para que, decorrido o prazo do edital, pague
o débito atualizado em 15 dias, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa. A ﬂuir após os 20 supra, poderá
apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC em até 15 dias, e o não pagamento constituir-se-á de pleno
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado
curador especial. Será o edital, aﬁxado e publicado na forma da lei. 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.
P-10e11/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012530-63.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ESPOLIO DE
BERTHA ONDINA AZEVEDO, qualiﬁcação ignorada, representada pelo inventariante ANTÔNIO CEGLAUSKIS, de qualiﬁcação completa
ignorada, lituano, casado, que lhe foi proposta Ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA tendo por objeto a outorga deﬁnitiva de
escritura, sendo o autor já legítimo possuidor do imóvel sito à Av. 1, lote nº 20º da quadra A - Jardim Guará, 28º Subdistrito Tatuapé,
Vila Formosa, atual Rua Curuena, nº 288 CEP: 03380-160, desmembrado de maior área de propriedade do Espólio de Bertha Ondina
de Azevedo e outros adquirida por força da transcrição 27.384. Cadastro do Imóvel: 303.110.0075-1. Estando o réu em lugar
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
ﬂuirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de maio de 2022.
P-10e11/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO-SP

ABERTURA/LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - PROCESSO Nº 4551/2022:
S.R.P: Aquisição de Massa Asfáltica – CBUQ aplicação a frio, para atendimento
a Secretaria M. de Agro, Obras e Meio Ambiente, conforme especificações
contidas no Edital. Abertura dia 29/06/2022, as 14h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 – PROCESSO Nº 4552/2022–
S.R.P: Aquisição de Concreto Usinado 20 MPA e 25 MPA, para atendimento
a Secretaria M. de Agro., Obras e Meio Ambiente, conforme especificações
contidas no Edital. Abertura dia 29/06/2022, as 09h.
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022 – PROCESSO Nº 6251/2022:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão
de obra para Reforma e Pintura Geral na E.M Ileny de Souza Galvão Dias,
para a Secretaria M. de Educação, conforme especificações contidas no
Edital. Abertura dia 28/06/2022, as 09h.
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2022 – PROCESSO Nº 6290/2022:
Contratação de empresa especializada para Construção de Bases de
Concreto para Instalação de Parques Infantis Inclusivos em Diversas Unidades
Escolares, para a Secretaria M. de Educação, conforme especificações
contidas no Edital. Abertura dia 28/06/2022, as 14h.
REABERTURA/LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 – PROCESSO Nº 3073/2022 –
RERRATIFICADO I: Contratação de Empresa para Aquisição de Unidade Móvel
de Esterilização e Educação em Saúde “Castramóvel” (UMEES), para atendimento
a Secretaria M. de Planejamento, conforme especificações contidas no Edital.
Abertura dia 24/06/2022, as 09h.
O Edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado através do site www.
capaobonito.sp.gov.br no portal Serviços, clicar em Editais e o Eletrônico www.
comprasbr.com.br “Acesso Identificado”, objetivando o credenciamento ao sistema.
Capão Bonito/SP, 09 de junho de 2022.
Dr. Júlio Fernando Galvão Dias- Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022 (RESUMIDO).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO TIPO
CBUQ, PARA DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SALMOURÃO – SP, ORIUNDOS
DO CONVENIO Nº 101529/2022, SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL GABINETE DO
SECRETARIO. Abertura: 28/06/2022, às 09h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h
às 17h ou através do telefone (0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br
Salmourão – SP, 09 de junho de 2022.
SONIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS n° 010/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO
n° 115/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO
DE ESPAÇO POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA
PAULA ESPOSITO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS ANEXOS.
ENCERRAMENTO: 28.06.2022 às 09h30min. O edital completo poderá ser retirado através do site www.
aracoiaba.sp.gov.br. Araçoiaba da Serra/SP, 9 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2022. PL. Nº 8.629/2022. OBJETO: Alienação por
venda, de imóveis (lotes de terrenos) pertencentes ao patrimônio público
municipal, para fins residenciais e/ou comerciais e de serviços. Abertura:
09h30min do dia 13 de julho de 2022. O edital completo encontra-se à
disposição dos interessados na CML, situada na Rua Henrique Coppi, nº 200,
Centro, Mogi Guaçu/SP, até o dia do certame, no horário das 08h às 16h, em dias
úteis, mediante recolhimento de R$15,00 (quinze reais) no andar térreo da
Prefeitura e/ou sem ônus através do site www.mogiguacu.sp.gov.br. M. Guaçu,
09.06.2022. Thaís Suelen da Silva - Presidente da CML.
Processo Digital nº: 1003394-32.2020.8.26.0152 Classe:
Assunto: Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho /
Turbação / Ameaça Reconvinte: Helda Fischer Ramos da
Silva e outros Requerido: Desconhecidos e outros EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº
1003394-32.2020.8.26.0152 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 aos INVASORES NÃO
IDENTIFICADOS, DESCONHECIDOS, que lhes foi
proposta uma AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO /
MANUTENÇÃO DE POSSE por parte de HELDA
FISCHER RAMOS DA SILVA E OUTROS, alegando
em síntese que são herdeiros e possuidores legítimos
do imóvel de matrícula nº 57.310 do 1º CRI da
Comarca de Cotia/SP, o qual foi invadido por um grupo
de pessoas desconhecidas. Encontrando-se o(s) réu(s)
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 20 dias, que ﬂuirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e
publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Cotia, aos 31 de maio de 2022.

Processo Digital nº: 0009231-79.2022.8.26.0002 Classe:
Assunto: Cumprimento de sentença - Prestação de
Serviços Exequente: SECID - Sociedade Educacional
Cidade de São Paulo S/C Ltda Executado: Edna Mônica
Bispo do Vale EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS.PROCESSO Nº 0009231-79.2022.8.26.0002 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). FABRICIO
STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edna
Mônica Bispo do Vale, CPF/MF 129.680.738-00, a qual
encontra-se em local ignorado, que pelo presente edital,
expedido nos autos de Cumprimento de Sentença que lhe
requer Secid Sociedade Educacional Cidade de São
Paulo S/C Ltda, ﬁca intimada para em 15 dias úteis, após os
20 dias supra, pagar a quantia de R$ 22.219,98, sob pena de
multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos
do art. 513 § 2º inciso IV do CPC, ﬁcando advertida de que
transcorrido o prazo mencionado, sem pagamento, inicia-se
o prazo de 15 dias para que, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
impugnação (art. 523/CPC). NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de maio de 2022.

HOLDING NIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 08.676.107/0001-66 - NIRE nº 35.300.339.657
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 29.04.2022
Data, Hora, Local: 29.04.2022, às 16hs, na sede social, Rua XV de Novembro, 45, 7º Andar, Sala B, Centro, Sorocaba/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Nilton Ferreira da Silva, Secretário: Túlio Saraval
da Silva. Deliberações Aprovadas: (a) As contas dos administradores e as demonstrações financeiras, relativas
ao exercício social encerrado em 31.12.2021, as quais foram tempestivamente disponibilizadas aos acionistas. (b) A
destinação do lucro líquido do exercício consoante demonstrações financeiras publicadas na Central de Balanço do Sistema do Sistema Público de Escrituração Digital, “Sped”, na data de 20.04.2022. (c) A reeleição do Conselho de Administração para um mandato de 03 anos, a findar na data em que for realizada a AGO que aprovar as contas do exercício social a ser encerrado em 2024. O Conselho de Administração da Companhia permanece com a seguinte composição: i. Presidente do Conselho de Administração: Nilton Ferreira da Silva, brasileiro, casado, acionista, RG (SSP/
MG) nº 1.302.924 e CPF/MF nº 324.032.916-68, com domicílio em Sorocaba/SP. ii. Vice-Presidente do Conselho de Administração: Túlio Saraval da Silva, brasileiro, solteiro, acionista, RG (SSP/SP) nº 44.096.091-5 e CPF/MF nº
317.880.888-40, com domicílio em Sorocaba/SP. iii. Conselheira sem designação específica: Priscila Saraval da Silva, brasileira, solteira, empresária, RG (SSP/SP) nº 44.096.493-4 e CPF/MF nº 317.880.908-29, com domicílio em Sorocaba/SP. iv. Conselheira sem designação específica: Larissa Saraval Silva Mangabeira Albernaz, brasileira, casada, empresária, RG (SSP/SP) nº 44.096.194-4 e CPF/MF nº 317.880.898-12, com domicílio em Sorocaba/SP. Os Conselheiros eleitos desde já declaram, que não os impeçam de exercerem atividades mercantis. Os Conselheiros, ora Eleitos, serão empossados em seus respectivos cargos, mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio,
o qual ficará arquivado na sede da Companhia. (d) a fixação do montante anual global a que farão jus os Administradores, conforme termos definidos em política interna da Companhia. Encerramento: Nada mais. Sorocaba,
29.04.2022: (i) Presidente da Mesa e Acionista: Nilton Ferreira da Silva, (ii) Secretário e Acionista: Túlio Saraval da Silva, (iii) Acionistas: Lucíola Aparecida Saraval Silva, Priscila Saraval da Silva, Larissa Saraval da Silva Mangabeira Albernaz. Marcelo Moreira de Souza - Advogado. Nilton Ferreira da Silva - Presidente, Tulio Saraval da Silva - Secretário. JUCESP nº 276.103/22-1 em 30.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Processo Digital nº: 1016323-28.2021.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Contratos Exequente: Banco Bradesco S/A Executado: Pães e
Doces Jardim Novo Horizonte Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1016323-28.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II
- Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo Hoffmann, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Pães e Doces Jardim Novo Horizonte Ltda EPP, CNPJ/MF 64.125.446/0001-25, que Banco
Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, para cobrança da quantia de R$402.245,76
(03/11/2021 – ﬂs. 58), dívida esta oriunda do Instrumento Particular de Conﬁssão de Dívida e
Outras Avenças, n° 530/3801044, ﬁrmado em 19/06/2020. Estando a executada em lugar
ignorado, foi determinada a citação e intimação por edital, para que em 03 dias úteis, após os 20
dias supra, pague o débito atualizado, sob pena de penhora. Em caso de pagamento dentro do
tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para Embargos, reconhecendo o
crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução incluindo custas e honorários
advocatícios, poderá a executada requerer o pagamento do restante em 06 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. No caso de não pagamento, o arresto
procedido (sobre a quantia de R$ 2.032,52 - ﬂs. 67/68) 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, publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2022.
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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Sexta-feira, 10 De junho De 2022
EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 501/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito JOSÉ CARLOS DE FRANÇA CARVALHO
NETO da 07ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I – SANTANA DA COMARCA DE SÃO PAULO/
SP, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ARIO NEVES ESTEVÃO e
ROSANGELA MARIA THIMOTEO contra JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e AMANDA SUESCUN –
Processo n° 1001986-41.2015.8.26.0100 - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: Estrada da Ferradura – Lote 5 da quadra L do Parque Agrinco Via Dutra, bairro do Lambari, município de Guararema.
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Um terreno composto do lote 5 da quadra L do Parque Agrinco Via
Dutra, Bairro do Lambari, município de Guararema, desta Comarca, com frente para a Estrada da
Ferradura, do lado direito de quem caminha em direção a Estrada do Vale a 250,5 ms. da confluência
dessas duas vias, medindo na frente 33 ms.; no lado direito 161 ms: no lado esquerdo 146 ms. e nos
fundos 45 ms. encerrando a área de 5.670 ms2., dividindo e confrontando pela frente com a referida
Estrada da Ferradura; do lado direito com o lote 6 da quadra L. do lado esquerdo com o lote 4 da
citada quadra de propriedade de Waldemar Monteiro Salazar, e nos fundos como lote 3 e 4 da quadra
M, sendo os lotes confrontantes da proprietária. Inscrição Municipal nº 54.253.63.21.0768.00.000.2
Matrícula do Imóvel nº 2.574, do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Das Cruzes/SP.
ENDEREÇO: Rua Padre Leo Beckman, nº 865, Bairro Maracatu, Guararema, CEP nº 08900-000.
AVALIAÇÃO: R$ R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – válido para janeiro de 2022. DATAS DAS
PRAÇAS: 1ª Praça com início no 21 de junho de 2.022, às 14h, e com término no dia 24 de
junho de 2.022, às 14h – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 300.000,00 (100% do valor da avaliação
que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça
com início no dia 24 de junho de 2.022, às 14h, e com término no dia 21 de julho e 2.022, às
14h – Lance mínimo 2ª Praça R$ 180.000,00 (60% do valor de avaliação que será atualizado
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados da penhora,
avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA –
CPF nº 527.243.878-72 e AMANDA SUESCUN - CPF nº 416.878.138-09, os terceiros interessados
MARCELO DE ALMEIDA – CPF nº 184.828.608-28, CINTIA GUIMARÃES DE ALMEIDA – CPF nº
252.722.918-24, RICARDO DE ALMEIDA – CPF nº 214.784.508-60, ANDRÉIA ALMEIDA – CPF
nº 169.090.008-38 e EDUARDO AUGUSTO PIRES – CPF nº 153.793.648-13, POSSÍVEIS OCUPANTES DO IMÓVEL bem como a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA/SP e eventuais
interessados, INTIMADOS da penhora, avaliação e das designações supra, caso não sejam
localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso
das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa
pendente de julgamento quando da elaboração do presente edital, salvo os mencionados nas observações, ônus e gravames deste edital. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive
sobre a menção de ônus e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para participação do
leilão, oferta de lances e acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br
EDITAL DE LEIÃO JUDICIAL ELETRÔNICO – id 502/2022 – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, §3°, CPC - EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA Leilão Eletrônico – Georgios Alexandridis – Leiloeiro Oficial – JUCESP 914. Juíza de Direito GLADIS NAIRA CUVERO da 02ª VARA
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARUJÁ, nos autos da ação de cumprimento de sentença
ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTORIL II contra ELIAS ORÁCIO JORGE – Cumprimento
de Sentença nº 0010431-16.2017.8.26.0223 - leva a público leilão o BEM IMÓVEL: – Apartamento
nº 24, localizado no 2º andar do EDIFÍCIO ESTORIL, situado à Rua Campos Salles nº 519, no Jardim
São Miguel, distrito, município e comarca do Guarujá, possuindo área útil de 129,39 metros quadrados, a área comum de 47,33 metros quadrados, encerrando a área total construída de 176,72 metros
quadrados, cabendo-lhe no terreno, a fração ideal de 106,25 metros quadrados, ou seja, 6,25%
de todo o terreno, confrontando pela frente com o espaço aéreo do recuo nos fundos do edifício,
pelo lado direito de quem do remanescente do terreno do edifício, pertencente ao condomínio, olha
para o imóvel, com o espaço aéreo do edifício pertencente ao condomínio e com o hall social; pelo
lado esquerdo, com espaço de recuo lateral do edifício que divisa com a Rua Campes Sales; e nos
fundos com o poço de iluminação e com o apartamento de final 02 do andar em que se encontra;
cabendo-lhe o direito de uso de uma vaga na garagem coletiva do edifício, localizada no andar térreo.
Cadastrado pela Prefeitura de Guarujá sob o nº 3-0022-013-008. Matrícula do Imóvel nº 31.898, do
Registro de Imóveis de Guarujá. AVALIAÇÃO: R$ 306.945,17 (trezentos e seis reais, novecentos
e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) – válido para abril/2022. DATAS DAS PRAÇAS:
1ª Praça com início no 21 de junho de 2022, às 13h30, e com término no dia 24 de junho de
2022, às 13h30 – Lance mínimo na 1ª Praça R$ 306.945,17 (100% do valor da avaliação que
será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento) – 2ª Praça com
início no dia 24 de junho de 2022, às 13h30, e com término no dia 19 de julho de 2022, às
13h30 – Lance mínimo 2ª Praça R$ 184.167,10 (60% do valor de avaliação que será atualizado
pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento). Ficam intimados da penhora,
avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital ELIAS ORÁCIO JORGE – CPF nº
004.487.938-57, EDGAR FRAY MACHADO – CPF nº 165.139.458-01, COLÉGIO CEZARIO JORGE
LTDA ME – CNPJ nº 02.619.454/0001-70, LUCIMAR DE LIMA TRINDADE – CPF desconhecido,
VALERIA LIMA DOS SANTOS – CPF desconhecido, IVANILDE FERREIRA DE SOUZA – CPF desconhecido, LUCELIA DA SILVA FERREIRA – CPF desconhecido, ADRIANE LUZIA MARTULUCCI
LIBERATI – CPF nº 130.072.448-03, AMANDA RODRIGUES FLORENCIO PINHEIRO – CPF desconhecido, MARIA ALVES DAS NEVES – CPF desconhecido, ROSE MARY DA SILVA SANTOS
– CPF nº 059.270.428-99, LUANA NEVES CHIOVETO DA SILVA – CPF desconhecido, DÉBORA
HELENA FARIA CARVALHO – CPF desconhecido, SOLANGE PAULA AGOSTINHO SANCHES
– CPF desconhecido, FERNANDA DE SOUZA COELHO SILVA – CPF desconhecido, ROSÂNGELA MARIA DE PAULA – CPF desconhecido, ARLETE MARIA DE LIMA – CPF desconhecido,
ADRIANA CAMPOS DOS SANTOS LOPES – CPF desconhecido, FABIANA FRANCA DONEGATTI
VERDUGO – CPF n° desconhecido, THIAGO APARECIDO DA SILVA – CPF n° desconhecido, ALINE APARECIDA COSTA DOS SANTOS – CPF n° desconhecido, EVENTUAIS OCUPANTES DO
IMÓVEL, bem como a PREFEITURA DE GUARUJÁ/SP e eventuais interessados, INTIMADOS
da penhora, avaliação e das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação
pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais
e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento
quando da elaboração do presente edital, salvo os mencionados nas observações, ônus e gravames
deste edital. A realização do leilão, a consulta do edital completo, inclusive sobre a menção de ônus
e gravames, bem como para o cadastro, habilitação para participação do leilão, oferta de lances e
acompanhamento do praceamento se dará através do site www.alexandridisleiloes.com.br.

Para mais informações: (11) 3241-0179 / www.alexandridisleiloes.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA. AVISO DE LICITAÇÃO. LEILÃO ONLINE Nº 01/2022. Erica Cristina Borro, Leiloeira Oficial matriculada na JUCESP sob nº 1109, torna público para o conhecimento de quem
possa interessar, que será realizado Leilão na forma Online, do tipo maior lance ou oferta, tendo
como objeto a ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO
DE MOTUCA, no estado em que se encontram, conforme especificações técnicas contidas no Termo
de Referência – Anexo I do edital regulador do certame. A Sessão será realizada por meio eletrônico,
prevista para as 10h00min do dia 15 de junho de 2022 no endereço eletrônico: www.leiloesmager.
com.br. O instrumento convocatório e seus anexos encontram-se disponíveis no site oficial do município: www.motuca.sp.gov.br e www.leiloesmager.com.br e poderão ser retirados ou consultados no
horário normal de expediente na sede deste órgão licitante de segunda a sexta feira das 11h30min
às 16h00min. Informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3348-9300 ou ainda através
do e-mail: compras@motuca.sp.gov.br.

6ª VARA CÍVEL DO FORO DE SOROCABA – EDITAL DE INTIMAÇÃO
EM RESUMO DE 1ª E 2ª PRAÇA, para venda dos bens imóveis abaixo descritos, pertencentes a Recuperanda TECNOMECÂNICA PRIES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 56.993.389/0001-78), para
INTIMAÇÃO e conhecimento de todos interessados e seus representantes legais GUNTHER PRIES (CPF: 056.265.298-10), JACOB PRIES (CPF: 011.517.388-91),
MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS PÚBLICAS e Administradora Judicial nomeada PRÓ-BRASIL SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS EIRELI E.P.P (CNPJ: 15.324.876/0001-60),
representada por Beatriz Quintana Novaes. PROCESSO nº 1010218-88.2015.8.26.0602. A DRA.
ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro de Sorocaba/
SP, na forma da lei, FAZ SABER, a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiver e
interessar possa que, por este Juízo processam-se os autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
TECNOMECÂNICA PRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, (deferimento da Recuperação Judicial conforme decisão de fls. 467 em 15/05/2015), e com fulcro na Lei 11.101/2005, CPC, e Normas
de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, a leiloeira FLAVIA CARDOSO SOARES
- JUCESP nº 948 através da plataforma eletrônica FV LEILÕES (www.fvleiloes.com.br), portal de
leilões on-line, com escritório à Avenida Indianópolis nº 2.029 – Indianópolis – São Paulo/SP, levará
a público, pregão de venda e arrematação na modalidade online, com 1ª Praça com início dia
21/06/2022 às 13:40h e com término dia 24/06/2022 às 13:40h entregando a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitantes na 1ª praça, fica desde já designada a 2ª Praça com início dia 24/06/2022 13:41h e com término dia 14/07/2022 às 13:40h onde
não serão aceitos lances inferiores a 50% do valor de avaliação. LOTE 01 INTEGRALIDADE DOS
BENS: Composto pelos lotes 02 e 03. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, avaliação: R$ 10.700.000,00;
LOTE 02 IMÓVEL MATRÍCULA Nº 4.470 DO 1º CRI DE SOROCABA/SP: GLEBA URBANIZÁVEL.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 40.251,00 M². ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 130 M². Endereço do
Imóvel: Rua Aurélia Luíza M. Zanon, nºs 253 / 255 - Bairro Éden – Sorocaba / SP, avaliação: R$
6.600.000,00; LOTE 03 IMÓVEL MATRÍCULA Nº 96.334 DO 1º CRI DE SOROCABA/SP: GLEBA
URBANIZÁVEL. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL: 16.632,47 M2. ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 596,36
M². Endereço do Imóvel: Rua Aurélia Luíza M. Zanon, nºs 253 / 255 - Bairro Éden – Sorocaba /
SP, avaliação: R$ 4.400.000,00. Os bens serão vendidos livres e desembaraçados de quaisquer ônus (Art. 60, caput e § único e 141, II da Lei 11.101/2005 e do art. 133, §1º do CTN) e
no estado de conservação em que se encontram, sem garantias, cabendo aos interessados
a sua verificação antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. As visitas
deverão ser solicitadas via e-mail (logistica@fvleiloes.com.br). Todas as providências e despesas
relativas à vistoria, transferência de propriedade, custas, emolumentos, certidões, ITBI, registro,
posse/desocupação e demais pertinentes correrão por conta do arrematante, que se obriga a promover as medidas que se fizerem indispensáveis para a regularização do bem (judiciais, ou não).
O pagamento poderá ser efetuado à vista ou parcelado. A comissão devida pelo arrematante ao
leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, e não está inclusa no lance vencedor. Informações: Tel.: (11) 3842-3333 e-mail: contato@fvleiloes.com.br. Edital em inteiro teor disponível junto
ao portal eletrônico www.fvleiloes.com.br. Ficam todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO,
FAZENDAS PÚBLICAS, ADMINISTRADORA JUDICIAL, RECUPERANDA E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS DAS DESIGNAÇÕES SUPRA ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL. E para
que produza os seus jurídicos efeitos de direito, é expedido o presente edital, que será publicado
pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume, na forma da lei. Juíza
de Direito: DRA. ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA, 10/06/22.

A7

ERRATA:
Publica-se a presente ERRATA dos Editais publicados em 04, 05, 06 e 07/06/2022 neste jornal, para fazer constar e valer a publicação na íntegra do
Edital de 1º, 2º E 3º PÚBLICOS LEILÕES da CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
EDITAL DE LEILÃO Nº 02/2022 EDITAL DE 1º, 2º E 3º PÚBLICOS LEILÕES DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAIS CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA
BRASILEIRA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL O Liquidante de CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA – Em Liquidação Extrajudicial,
devidamente Autorizado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL (Lei 6.024/74), por seu liquidante extrajudicial nomeado o Sr. Edison Benedito Alexandre, torna público para conhecimentos dos interessados que venderá através de Leilão Público Extrajudicial, na modalidade leilão do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”, respeitado o valor mínimo para venda dos BENS de propriedade de CHB
– COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA. – Em Liquidação Extrajudicial, relacionados a seguir: DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: 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. Débitos de Condomínio – Processo de reitegração de posse nº 1003253-56.2022.8.26.0309 - 4ª Vara Cível de SP. Valor 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, 433, Vila Carmozina, distrito de Itaquera, 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. Débitos de Condomínio. Valor R$ 240.800,00.
LOTE 03 – São Paulo/SP – 75 Vagas de Garagem localizadas no Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América São Paulo/SP, abaixo discriminadas: Matrícula 89.328
do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 01, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de
Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.329 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 02, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP,
área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.330 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 03, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua
Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.331 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de
Garagem nº 04, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio. Valor R$ 43.400,00.
Matrícula 89.332 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 05, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.333 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 06, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim
América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.334 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 07, Centro Empresarial
Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.335 do 13º CRI – São
Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 08, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –.
Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.336 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 09, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m².
Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.337 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 10, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio,
1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.338 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 11,
Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.339
do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 12, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de
Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.340 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 13, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP,
área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.341 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 14, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua
Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.342 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de
Garagem nº 15, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio. Valor R$ 43.400,00.
Matrícula 89.343 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 16, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio – Não localizada ação de cobrança referente a unidade em 31/05/2022. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.344 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 17, Centro
Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio – Não localizada ação de cobrança referente a
unidade em 31/05/2022. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.345 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 18, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São
Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio – Não localizada ação de cobrança referente a unidade em 31/05/2022. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.346 do 13º CRI – São
Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 19, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio – Não
localizada ação de cobrança referente a unidade em 31/05/2022. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.347 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 20, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro
Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio – Não localizada ação de cobrança referente a unidade em 31/05/2022. Valor R$
43.400,00. Matrícula 89.348 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 21, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio – Não localizada ação de cobrança referente a unidade em 31/05/2022. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.349 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº
22, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula
89.352 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 25, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado.
Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.353 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 26, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São
Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.354 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 27, Centro Empresarial Pinheiros,
sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.355 do 13º CRI – São Paulo/SP.
Vaga de Garagem nº 28, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio. Valor R$
47.200,00. Matrícula 89.356 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 29, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.357 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 30, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020,
Jardim América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.358 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 31, Centro
Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.359 do 13º
CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 32, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.360 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 33, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área
total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.361 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 34, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.362 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 35, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00.
Matrícula 89.363 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 36, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.364 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 37, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim
América, São Paulo/SP, área total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.365 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 38, Centro Empresarial
Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.366 do 13º CRI – São
Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 39, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –.
Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.367 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 40, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 21,75m².
Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.368 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 41, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio,
1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 21,75m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio. Valor R$ 52.400,00. Matrícula 89.373 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 46, Centro
Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.374 do 13º
CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 47, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.375 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 48, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área
total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.376 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 49, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.377 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 50, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00.
Matrícula 89.378 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 51, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.379 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 52, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim
América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.380 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 53, Centro Empresarial
Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.381 do 13º CRI – São
Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 54, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –.
Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.382 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 55, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m².
Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.383 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 56, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio,
1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.384 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 57,
Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.385
do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 58, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de
Condomínio – Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.399 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 72, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP,
área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –Valor R$ 47.200,00. Matrícula 89.403 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 76, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua
Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio – Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.404 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de
Garagem nº 77, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –Valor R$ 43.400,00.
Matrícula 89.405 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 78, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.406 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 79, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim
América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.407 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 80, Centro Empresarial
Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.408 do 13º CRI – São
Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 81, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –.
Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.409 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 82, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m².
Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.410 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 83, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio,
1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.411 do 13º CRI – São Paulo/SP. Ocupado. Vaga de Garagem
nº 84, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.412 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 85, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado.
Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.413 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 86, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São
Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.414 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 87, Centro Empresarial Pinheiros,
sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.415 do 13º CRI – São Paulo/SP.
Vaga de Garagem nº 88, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$
43.400,00. Matrícula 89.416 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 89, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.417 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 90, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020,
Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.418 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 91, Centro
Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.419 do 13º
CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 92, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 17,67m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 43.400,00. Matrícula 89.441 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 114, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área
total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.442 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 115, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua
Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.443 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de
Garagem nº 116, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 50.000,00.
Matrícula 89.444 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 117, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim América, São Paulo/SP, área total 20,76m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 50.000,00. Matrícula 89.449 do 13º CRI – São Paulo/SP. Vaga de Garagem nº 122, Centro Empresarial Pinheiros, sito à Rua Teodoro Sampaio, 1020, Jardim
América, São Paulo/SP, área total 19,44m². Situação Desocupado. Débitos de Condomínio –. Valor R$ 47,200,00. Total 75 Vagas - Valor Total do Lote: 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. Processo de reintegração de posse nº 1023047-63.2021.8.26.0482 - Foro de Presidente Prudente. Valor 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. Débitos de
Condomínio – Não localizada ação de cobrança referente a unidade em 31/05/2022. Valor 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. Valor 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 Desocupado. Débitos de Condomínio –Valor R$ 286.200,00. 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. Valor 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. Valor R$ 77.400,00. O Leilão será realizado de forma
PRESENCIAL, no escritório do leiloeiro, situado na Av. Indianópolis 2826 – Planalto Paulista, São Paulo/SP, e de forma ON-LINE, através do endereço eletrônico www.cunhaleiloeiro.com.br, conduzidos pelo
Leiloeiro Oﬁcial HUGO LEONARDO ALVARENGA CUNHA, Matrícula JUCESP 870, estabelecido na Av. Indianópolis, 2826 – Planalto Paulista, São Paulo/SP, Fone: (11)5586-3000 / 95772-4878. Data e horário do Leilão: 1º PÚBLICO LEILÃO – DIA 21 de Junho de 2022, das 09:00 (nove horas) às 12:00 (doze horas), por valor igual ou superior ao valor da avaliação; o 2º PÚBLICO LEILÃO: DIA 21 DE
JUNHO DE 2022, das 14:00 (quatorze horas) às 17:00 (dezessete horas), SE NECESSÁRIO FOR, por valor igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação; e o 3º PÚBLICO LEILÃO:
DIA 28 DE JUNHO DE 2022, das 09:00 (nove horas) às 12;00 (doze horas), SE NECESSÁRIO FOR, por valor igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Os interessados ao
efetuarem o cadastramento deverão ter capacidade, autoridade e legitimidade para assumir todas as responsabilidades e obrigações constantes nas Condições de Venda e de Pagamento dispostas no Edital
de Leilão. Para participação do leilão on-line e presencial, deverão os interessados efetuar cadastro prévio no site www.cunhaleiloeiro.com.br, enviar a documentação necessária, bem como anuir às regras de
participação dispostas no site para obtenção de “login” e “senha”, os quais validarão e homologarão os lances em conformidade com as disposições do Edital. Os imóveis serão vendidos a quem maior lance
oferecer, respeitando-se o valor de avaliação ou o valor de lance mínimo estipulado, quando houver. Em nenhuma hipótese serão aceitos lances por preço vil. Após o arremate, os lotes serão pagos à vista em
moeda corrente nacional ou o licitante poderá optar por uma caução de 20% (vinte por cento) do valor da arrematação à vista, pagando o saldo restante 80% (oitenta por cento) em até 03 (três) dias úteis
através de transferência bancária na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência: 0035, OP: 003, Conta Corrente: 9370-5. em favor de CHB – COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA – Em Liquidação
Extrajudicial - CNPJ 10.694.628/0001-98. Caberá ao arrematante no ato da arrematação o pagamento da comissão do Leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento), conforme preconiza o parágrafo único
do artigo 24 do Decreto Lei 21.981/1932 do valor de arremate. As descrições dos imóveis neste Edital foram realizadas conforme as matrículas e os autos de avaliação, sendo que caberá ao(à) interessado(a)
a veriﬁcação do estado atual dos bens “in loco”, inclusive modiﬁcações internas, construções/demolições e ocupações existentes. Fica à disposição dos interessados, no site do Sr. Leiloeiro, a relação completa dos bens com fotos e matrículas dos imóveis, contendo as características necessárias. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD-CORPUS” sendo que as áreas e descrições mencionadas são meramente enunciativas e as fotos, meramente ilustrativas. Eventual divergência de área, superﬁcial e/ou construída, não ensejará o desfazimento do negócio. Os imóveis serão vendidos livres e desembaraçados de
quaisquer dívidas ou ônus reais, exceto aqueles referidos na descrição de cada imóvel. No caso de os imóveis virem a ser objeto de reivindicação judicial ou gravames, em decorrência de fatos anteriores à
data do leilão, os resultados das demandas (após trânsito em julgado) ou baixas serão suportados pelo vendedor. Ocorrendo evicção, a indenização será correspondente ao preço de venda, reajustado pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, bem como da comissão do Sr. Leiloeiro, não cabendo ao arrematante reivindicar outros valores a título de indenização, tampouco aquelas elencadas
nos artigos 488 e 450 do Código Civil, e ainda por benfeitorias adquiridas após a arrematação. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado de conservação e localização, qualquer tipo de vício ou erro, que não conheceu a situação dos imóveis e as condições físicas e documentais que se encontram, sendo
de sua inteira responsabilidade a pesquisa prévia da situação dos imóveis, das exigências e restrições de uso impostas pela legislação e órgãos públicos (municipal, estadual e federal), especialmente no tocante à legislação e preservação ambiental, saneamento, situação enﬁtêutica, uso do solo e zoneamento, servidões de qualquer natureza e, ainda, das obrigações e dos direitos decorrentes das convenções
e especiﬁcações de condomínio, quando for o caso, arcando com as respectivas despesas e regularização, não sendo cabível pleitear a extinção da venda em tais hipóteses. O vendedor não responde por
eventual contaminação do solo ou subsolo ou passivos de caráter ambiental. Todas as providências e despesas necessárias à desocupação dos imóveis, ocupados a qualquer título, correrão por conta exclusiva do(a) comprador(a). Subsistindo direito de preferência aquisitiva por terceiros, em relação a quaisquer imóveis ofertados em razão de locação, condomínio, comodato, arrendamento, etc., a arrematação
ﬁcará condicionada ao não exercício do direito de preferência por seu detentor, nas mesmas condições ofertadas pelo(a) arrematante. Ocorrendo o exercício da preferência pelo(a) detentor(a) do referido direito, os valores pagos pelo(a) arrematante ao vendedor e ao Sr. Leiloeiro serão restituídos, sem incidência de correção. Eventuais débitos pendentes relativos a tributos, despesas condominiais e outros encargos
serão de responsabilidade do(a) vendedor(a) até a data do Leilão. Na hipótese de imóveis com direito de preferência, a responsabilidade do vendedor será até a data do Leilão. O vendedor não responde por
eventual descaracterização da composição interna em relação ao projeto original (até mesmo com redução de metragem) ou débitos não apurados junto ao INSS com construção/demolição ou reforma, concluída ou em andamento, não averbada no Registro de Imóveis competente, cuja regularização e encargos perante os respectivos órgãos públicos, inclusive cartório de registro de imóveis serão assumidas
pelo(a) adquirente. Nas vendas à vista, a outorga da escritura ocorrerá em até 60 (sessenta) dias úteis do Leilão, após comprovada a compensação bancária do valor integral do lance, mediante a apresentação
da documentação pertinente. Deverão ser observadas, para a posse, as condições especíﬁcas de cada imóvel. Quanto aos imóveis ocupados, ocorrida a compensação do valor integral relativo ao lance ou
do sinal mínimo, caberá exclusivamente ao(à) comprador(a) todas as providências e despesas necessárias relacionadas à desocupação dos imóveis. Correrão, ainda, por conta do(a) comprador(a) todas as
despesas e providências relativas à aquisição do(s) imóvel(is) no Leilão, destacando-se, mas não estando limitadas às seguintes: Escritura Pública de Compra e Venda emitida por Tabelionato de Notas de
conveniência do vendedor e seu registro no Ofício Imobiliário competente; Contrato de Financiamento Imobiliário e seu registro na Serventia Registral competente, imposto de transmissão; foro; laudêmio; taxas;
alvarás; certidões exigidas pelo Tabelionato de Notas ou pelo Registro de Imóveis, ainda que tais documentos sejam de parte do vendedor, emolumentos; registros; averbações; levantamento de eventual
restrição imposta por lei de zoneamento/uso do solo; legislação ambiental e etc., bem como providenciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura da Escritura Pública de Compra e
Venda, a alteração/atualização cadastral do nome do(a) proprietário(a) no IPTU e demais tributos que lhe recair, de forma a transferir o tributo para seu nome junto ao órgão responsável. A integra do Edital de
Leilão Público, estará à disposição dos interessados, no escritório do Leiloeiro e/ou através do site: www.cunhaleiloeiro.com.br. O não cumprimento do pagamento nos prazos estabelecidos por este Edital,
independente do motivo alegado, acarretará no cancelamento da venda por culpa do(a) arrematante, nos termos do artigo 418 do Código Civil, podendo o Sr. Leiloeiro cobrar a importância referente a 20%
(vinte por cento) sobre o valor do arremate a título compensatório, mais a sua comissão de 5% (cinco por cento). Ainda, o descumprimento do pagamento e dos termos deste Edital acarretará no imediato
bloqueio do cadastro do(a) arrematante e de seus procuradores, para participação de leilões presenciais, on-line e eletrônico, e facultará ao Sr. Leiloeiro a cobrança dos valores devidos na esfera administrativa e judicial, ﬁcando, desde já, eleito o Foro Central da Comarca São Paulo/SP, como competente para as ações desta natureza. E, para que chegue ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de Leilão. Para mais informações – Fone: (11) 5586.3000 www.cunhaleiloeiro.com.br. Leiloeiro Oﬁcial – HUGO LEONARDO ALVARENGA CUNHA – Matrícula JUCESP - 870.
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ERRATAS: DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23589. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
CHERY FACE 1.3 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: LVVDB12B2BD120917. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EZH3J54. DATA:
27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23625. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX FLEX
1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGE6850BZ119689. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: ETO8C87. DATA: 27/04/2022.
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23608. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA MT03 ABS (SINISTRADO
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6RH1150N0009288. ANO FAB/MODELO: 2021/2022. PLACA: EHE8D17. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 2101. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: DAFRA CITYCOM HD 300I (SINISTRADO MÉDIA
MONTA). CHASSI: 95V3U1J5LMM000285. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: GBL3I17. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h.
Leilão: 105777. LOTE: 2103. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: KAWASAKI VERSYS 1000 ABS 1.0 (SINISTRADO PEQUENA
MONTA). CHASSI: 96PLZDA1XDFS00224. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FLC0A17. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão:
105777. LOTE: 2110. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9C6SG3310K0031032. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: GGD7I84. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE:
2116. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA NMAX 160 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6SG5910M0007418.
ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: GFQ6J78. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 2117. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500NR002000. ANO FAB/MODELO:
2021/2022. PLACA: GCG5H67. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 2118. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 SPORT ABS (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2KF3420MR004406. ANO FAB/MODELO:
2021/2021. PLACA: FYO9E28. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 11384. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: PEUGEOT 207HB XR 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 9362LKFWXCB011801. ANO FAB/MODELO: 2011/2012.
PLACA: EUV6B53. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 11386. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E
MODELO: MITSUBISHI PAJERO TR4 FLEX HP 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 93XFNH77WACA51238. ANO FAB/MODELO:
2010/2010. PLACA: LPT5A91. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23441. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGJC75Z0FB171339. ANO FAB/MODELO:
2014/2015. PLACA: LTX5J72. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23503. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.4MT LT (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGKS69L0DG307783. ANO FAB/MODELO:
2013/2013. PLACA: KPL1I81. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23563. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: CHEVROLET CELTA 2P LIFE 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGRZ08906G176323. ANO FAB/MODELO:
2006/2006. PLACA: DQM2H41. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23567. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN AMAROK V6 HIGH AD4 3.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: WV1DA22H6MA011099. ANO FAB/
MODELO: 2021/2021. PLACA: FTG1H43. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23588. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO
LOTE: MARCA E MODELO: PEUGEOT 3008 GRIFFE AT 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: VF3M45GSYLS005332. ANO FAB/MODELO:
2019/2020. PLACA: LTX9B40. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23595. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: FIAT PALIO ATTRACT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AP19627MF4127361. ANO FAB/MODELO: 2015/2015.
PLACA: FRG9C58. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23597. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E
MODELO: YAMAHA NMAX (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C6SG3310J0022890. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: FSV8H59.
DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23611. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO
ELX FLEX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17140A62643503. ANO FAB/MODELO: 2005/2006. PLACA: DNW2J16. DATA:
27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23616. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC LXS
FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFA65308Z103888. ANO FAB/MODELO: 2007/2008. PLACA: EAN0H80. DATA: 27/04/2022.
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23618. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC EX CVT 2.0
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFC2650MZ108605. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: GHP4F85. DATA: 27/04/2022.
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23619. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CIVIC EXR 2.0 (SINISTRADO
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HFB9670EZ116739. ANO FAB/MODELO: 2013/2014. PLACA: FLE1F31. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h.
Leilão: 105777. LOTE: 23621. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAVALO-MECÂNICO VOLKSWAGEN 19.320 CLC TT 5.0
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BW9J82496R622593. ANO FAB/MODELO: 2006/2006. PLACA: KZZ6H75. DATA: 27/04/2022. A PARTIR
DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23624. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CITY EX CVT 1.5 (SINISTRADO
MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HGM6670GZ203723. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: GHM5G09. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23626. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA).
CHASSI: 93HGD17407Z123831. ANO FAB/MODELO: 2007/2007. PLACA: DVN1B60. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777.
LOTE: 23635. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA GLI18FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BRBB42E2A5122844. ANO FAB/MODELO: 2010/2010. PLACA: ELC9G79. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE:
43305. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CAMINHÃO IVECO DAILY35S14 CS (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
93ZC35A01B8423916. ANO FAB/MODELO: 2011/2011. PLACA: EOF4D27. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE:
11379. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP RENEGADE SPORT AT D 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
988611156GK073437. ANO FAB/MODELO: 2016/2016. PLACA: FDE6E44. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE:
23538. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CRUZE LT NB 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BGPB69M0CB299785. ANO FAB/MODELO: 2012/2012. PLACA: FBC9C97. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE:
23555. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHERY QQ3 1.1 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: LVVDB12B7CD049327.
ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: KOQ5A49. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23562. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET AGILE LTZ 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGCN48X0BR250493. ANO FAB/
MODELO: 2011/2011. PLACA: ELT0J71. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23594. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO
LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN T CROSS HL TSI AE 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWBJ6BFXL4019118. ANO FAB/
MODELO: 2019/2020. PLACA: EST2I20. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23596. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO
LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BHBG51CAHP734443. ANO FAB/
MODELO: 2017/2017. PLACA: GDR1D80. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23600. LOC.: Suzano/SP. DADOS
DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWAA05U1BP152771. ANO FAB/MODELO:
2011/2011. PLACA: HOJ1B25. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23601. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: TOYOTA FIELDER 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BR72ZEC268617338. ANO FAB/MODELO: 2005/2006.
PLACA: DQW9J33. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23602. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E
MODELO: FIAT UNO WAY 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD195162D0424350. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: FGJ0D71.
DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23610. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN
JETTA 2.0 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 3VWDJ2167EM049890. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FSP6I54. DATA:
27/04/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23630. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0
(SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53A2AB176742. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: KXY4G11. DATA: 27/04/2022. A PARTIR
DAS: 11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 23627. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LIFE 1.0 (SINISTRADO
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGSA1910AB137626. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: MSX0F16. DATA: 27/04/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 105777. LOTE: 11382. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.6 (SINISTRADO
PEQUENA MONTA). CHASSI: 9BWAB45U9ET218970. ANO FAB/MODELO: 2014/2014. PLACA: FSB1G29. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 2125. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TRIUMPH STREET CUP 1.0 (SINISTRADO PEQUENA
MONTA). CHASSI: 97ND50GN0HM796605. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA: FVW6A38. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h.
Leilão: 106034. LOTE: 2121. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: YAMAHA XT1200Z STENERE 1.2 (SINISTRADO PEQUENA
MONTA). CHASSI: JYADP02B5CA000324. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: FDX1C55. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão:
106034. LOTE: 2122. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 SPORT ABS (SINISTRADO MÉDIA MONTA).
CHASSI: 9C2KF3420KR100344. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: END2H99. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034.
LOTE: 2123. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA PCX 150 SPORT (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9C2KF2220JR005567. ANO FAB/MODELO: 2018/2018. PLACA: ERG1F49. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
11388. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI LANCER 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
JMYSTCY4ADU002054. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: LLU4D97. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
11389. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA XLI16VVT 1.6 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
9BR53ZEC138503523. ANO FAB/MODELO: 2003/2003. PLACA: DLU3C28. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
11391. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA FIT LX FLEX 1.4 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
93HGE57408Z213872. ANO FAB/MODELO: 2008/2008. PLACA: EFY5F43. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
11397. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: JEEP COMPASS LONGITUDE D 2.0 (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
988675126KKJ68464. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: BXF4B55. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23506. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD KA FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BFZK53A0DB420750.
ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: KOX8C81. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23614. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: LAND-ROVER EVOQUE DYNAMIC 5D 2.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: SALVA2BG9FH995454.
ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FOC8E87. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23622. LOC.: Suzano/SP.
DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET MONTANA LS 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BGCA80X0DB100507. ANO FAB/
MODELO: 2012/2013. PLACA: EWM4B45. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23623. LOC.: Suzano/SP. DADOS
DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BD17164G85045405. ANO FAB/MODELO:
2007/2008. PLACA: JGX4F97. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23636. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: TOYOTA COROLLA GLI FLEX 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BRBL42E5E4770106. ANO FAB/MODELO:
2013/2014. PLACA: LUJ4J03. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23637. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 SUPERSURF (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWEB05X05P054733. ANO FAB/
MODELO: 2004/2005. PLACA: DHX4A60. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23643. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO
LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI L200 TRITON OUTDOORA 3.2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93XHYKB8THCG27609. ANO FAB/
MODELO: 2016/2017. PLACA: GEJ5F73. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23644. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO
LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN GOL 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 9BWCA05W48P064431. ANO FAB/MODELO:
2007/2008. PLACA: EAP2B18. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23649. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE:
MARCA E MODELO: HONDA HR-V EXL CVT 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HRV2870JZ256056. ANO FAB/MODELO: 2018/2018.
PLACA: EXR5A77. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23651. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E
MODELO: PEUGEOT 308 ALLURE 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AD4CNFNVDG002037. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA:
EYZ2D00. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23657. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
RENAULT LOGAN EXPR 16 R 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93Y4SRD6EGJ960246. ANO FAB/MODELO: 2015/2016. PLACA:
PWJ8A12. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23659. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
CHEVROLET CRUZE LTZ NB AT 1.4 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 8AGBN69S0HR137918. ANO FAB/MODELO: 2017/2017. PLACA:
GEE1D29. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23660. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
CITROEN C3 AIRC TENDANCE 1.6 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 935SUNFN1FB544706. ANO FAB/MODELO: 2015/2015. PLACA:
GAR9H80. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 23661. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO:
HONDA HR-V TOURING 1.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 93HRU1860MK211537. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: GAK4C51.
DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 43301. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HR
HDB 2.5 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI: 95PZBN7KPLB083134. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: EEE3G76. DATA: 04/05/2022.
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 11393. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MERCEDES-BENZ 314CDISTREET
F (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AC907633ME193098. ANO FAB/MODELO: 2020/2021. PLACA: GGY7J29. DATA: 04/05/2022.
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 11400. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: MITSUBISHI AIRTREK MIVEC 2.4
(SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI: JMYXRCU5W6U002138. ANO FAB/MODELO: 2006/2006. PLACA: DVB9H03. DATA: 04/05/2022.
A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 2120. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO
MÉDIA MONTA). CHASSI: 9C2JF8500MR015889. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: DKU3G28. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 2124. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA CG 160 TITAN (SINISTRADO MÉDIA
MONTA). CHASSI: 9C2KC2210MR103942. ANO FAB/MODELO: 2021/2021. PLACA: GFF2A83. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h.
Leilão: 106034. LOTE: 11369. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: VOLKSWAGEN SPACEFOX COMFORT 1.6 (SINISTRADO
PEQUENA MONTA). CHASSI: 8AWPB05Z37A321737. ANO FAB/MODELO: 2006/2007. PLACA: DRT9F94. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS:
11:00h. Leilão: 106034. LOTE: 11398. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: AUDI Q3 1.4TFSI 1.4 (SINISTRADO PEQUENA
MONTA). CHASSI: 99ABJ68U2H4002451. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: FXB7A66. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão:
106034. LOTE: 23410. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT STRADA ADVENTURE CD 1.8 (SINISTRADO MÉDIA MONTA).
CHASSI: 9BD27844PD7585105. ANO FAB/MODELO: 2012/2013. PLACA: ETA7H08. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034.
LOTE: 23620. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HONDA ELITE 125 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9C2JF8500KR004273. ANO FAB/MODELO: 2019/2019. PLACA: DRN7H90. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23634. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD RANGER XLSCD4A22C 2.2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
8AFAR23N4LJ164548. ANO FAB/MODELO: 2019/2020. PLACA: DVC8G79. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23641. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI TUCSON GLB (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
95PJM81BPCB018411. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: HFK7G76. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23656. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT PALIO FIRE ECONOMY 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BD17164LC5793888. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: HET9H51. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23665. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BGSU19F0CB103898. ANO FAB/MODELO: 2011/2012. PLACA: EVN2G78. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23669. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
9BHBG51CAHP698953. ANO FAB/MODELO: 2016/2017. PLACA: QKZ8G50. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23673. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FIAT SIENA EL FLEX 1.0 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
8AP17202LA2096118. ANO FAB/MODELO: 2009/2010. PLACA: EMG3H00. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
23675. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: FORD RANGER LTDCD4A32C 3.2 (SINISTRADO MÉDIA MONTA). CHASSI:
8AFAR23L0KJ136064. ANO FAB/MODELO: 2018/2019. PLACA: QEP9J06. DATA: 04/05/2022. A PARTIR DAS: 11:00h. Leilão: 106034. LOTE:
2126. LOC.: Suzano/SP. DADOS DO LOTE: MARCA E MODELO: DAFRA SMART 125 EFI (SINISTRADO PEQUENA MONTA). CHASSI:
95VBT7C5EFM000033. ANO FAB/MODELO: 2014/2015. PLACA: FSK6F85.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRA: Sra. Maria Beatriz de Barros Santoro Vilela Moraes - JUCESP nº 1.126.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ, ESTADO
DE SÃO PAULO. Processo: nº 1017394-23.2016.8.26.0008. Executados: EPROS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, ADALBERTO FERNANDES e
HELENISA ROMANINI REZENDE FERNADES.
LOTE 001 - Um Escritório c/60,325791m² em Bauru/SP. Rua Engenheiro Alpheu José Ribas Sampaio, nº3-26, Bauru/SP - Contribuinte nº
002/0840/269. Descrição completa na Matrícula nº 73.619 do 01ª CRI de Bauru/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 85.000,00 - Lance mínimo na 2ª
praça: R$ 42.500,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
LOTE 002 - Um Depósito c/8,332903m² em Bauru/SP. Rua Aristides Barbosa de Carvalho, nº1-16, Bauru/SP - Contribuinte nº 002/0840/745.
Descrição completa na Matrícula nº 73.620 do 01ª CRI de Bauru/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 85.000,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$
42.500,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª PRAÇA COMEÇA EM 08/07/2022 ÀS 15H20MIN, E TERMINA EM 11/07/2022 ÀS 15H20MIN; 2ª PRAÇA COMEÇA EM
11/07/2022 ÀS 15H21MIN, E TERMINA EM 01/08/2022 ÀS 15H20MIN.
Ficam os executados EPROS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, ADALBERTO FERNANDES, HELENISA ROMANINI REZENDE FERNADES, bem
como de seus cônjuges, se casados forem, credores em outros processos ITAÚ UNIBANCO S/A, EXCLUSIVO DISTRESSED FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA
EXODUS INSTITUCIONAL, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S/A, credora tributária
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, terceiro interessado GRUPO AUXILIAR DE EXECUÇÃO E PESQUISA PATRIMONIAL - GAEPP - TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO – SP e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a
intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 07/06/2017.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677
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14/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107554. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO.71M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 14/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 107558. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO.70M² NA PRAIA
GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 15/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106909. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA.
Loc.: SP. CASA 179M² NO CONDOMÍNIO CHÁCARAS BELA VISTA EM MAIRIPORÃ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 15/06/2022 A
PARTIR DAS 12:00. ID: 107537. SOLD LAFER. Loc.: SP. MAQUINA DE COSTURA, MOTORES DE MAQUINA DE COSTURA, FRESAS PARA
MARCENARIA E ETC. 15/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107276. SOLD DAFITI-. Loc.: MG. ITENS DE VESTUÁRIO. 15/06/2022 A PARTIR DAS
15:30. ID: 107200. SOLD FEDERAL MAQUINAS. Loc.: DF, ES. TRATORES, PÁS CARREGADEIRAS, MINIS CARREGADEIRAS E GUINDASTE.
15/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 106624. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RS. APTO 111M² NO CENTRO EM PELOTAS/RS
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 16/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 106391. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP.
APTOS, OCUPADOS EM SÃO PAULO/SP E GUARUJÁ/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 14:30. ID: 107508. EZ COMEX. Loc.: SP. USINA GERADORA 1688 KVA, PORTA PALLETS, MOINHO RONE, VARREDEIRA,
GERADORES, CAIXAS. 14/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107519. LOG SYSTEMS. Loc.: SP. 310 MTS² MEZANINO EM AÇO, 350 POSIÇÕES
PORTA PALLETS, MÓDULOS DE PRATELEIRA, ESTEIRAS TRANSPORTADORAS, CESTOS ARAMADOS, BANDE. 15/06/2022 A PARTIR DAS 14:30.
ID: 107520. EZ COMEX. Loc.: SP. USINA GERADORA 1688 KVA, PORTA PALLETS, MOINHO RONE, VARREDEIRA, GERADORES, CAIXAS.
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.

15/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 106863. PM IRANI SC. Loc.: SC. VEÍCULOS LEVES, CAMINHÃO, ÔNIBUS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
OUTROS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Servidor Municipal Sr. Adelmo Mauro Lohmann, matrícula nº 5284.
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.

15/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 107206. LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA/BA. Loc.: BA. VEÍCULOS E MÁQUINAS.
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 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.

15/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107392. TARGET IMPORTADORA. Loc.: SP. CHUVEIROS, ESTABILIZADORES, FECHADURAS ELETRÔNICAS
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.

15/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 107479. NEXA. Loc.: SP. HYUNDAI AZERA 3.0 V6, 2012/2013, HONDA HR-V EXL CVT 1.8, 2015/2016.
15/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 106396. USINA NARDINI. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES, CAMINHÃO, ÔNIBUS, TRATORES, MOTONIVELADORA,
TANQUES, MOTORES E OUTROS. 15/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107398. FVO ALIMENTOS. Loc.: GO. SECADOR DE GRÃOS COMIL
CM80DR-COL. 15/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107257. ACCIONA. Loc.: SP. ROLO COMPACTADOR, USINA DE CONCRETO, SUCATA DE
USINA, BOMBA DE DRENAGEM E ETC. 15/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 107450. PEDREIRA. Loc.: SC. REBOQUE CARRETINHA,
SEMIRREBOQUE, EMPILHADEIRA, BETONEIRA, FIAT DUCATO, SISTEMA DE ABATIMENTO E ETC. 15/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107183.
COMPARTILHADO 1135 A. Loc.: BA, GO, MT, RJ, RO, SC, SP. VÁLVULAS, INTERRUPTORES, BONINA, BUCHAS, ANÉIS, ETC. 15/06/2022 A PARTIR
DAS 14:00. ID: 107333. SCHULZ. Loc.: SC. COMPONENTES PARA FIXAÇÃO, VEDAÇÃO, MOTOCOMPRESSOR, FURADEIRAS, MOTOBOMBA, ETC.
15/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107188. COMPARTILHADO 1135 B. Loc.: SP. VEÍCULOS LEVES E PESADOS. 15/06/2022 A PARTIR DAS
15:00. ID: 107253. TECHINT. Loc.: MA. CURVAS, PARAFUSOS, FLANGES, TUBOS, VÁLVULAS E OUTROS. 15/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID:
107351. OXITENO. Loc.: BA. EMPILHADEIRAS, PRÉ AQUECEDORES, VASOS CONDENSADOS, TANQUES DIVERSOS, GRUPOS GERADORES,
TRANSFORMADORES. 15/06/2022 A PARTIR DAS 16:10. ID: 107498. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS.
15/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107390. CONTINENTAL. Loc.: MG. PEÇAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS. 15/06/2022 A PARTIR DAS
17:00. ID: 107365. USINA GUAÍRA. Loc.: SP. VOLKSWAGEN GOL, VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO, FIAT STRADA HD E CHEVROLET MONTANA.
15/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107468. DURATEX. Loc.: SP. MESA DE BILHAR, RAMPA REFRIGERADORA, FATIADOR AUTOMÁTICO,
LAVADORA DE LOUÇA E ETC.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: 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.

>/>KydZ:h//>/DMs>&'ʹ&hEK'ZEd/KZZ/dK^DϭϰͬϬϲͬϮϬϮϮͲŶĞǆŽ/

>KdϬϬϭ/dhͬ^W - Imóvel Rural Cons�tuído pela Gleba nº 23, localizada no Bairro Tapera Grande. Área total: 186.500,00 m² ou 18.65ha. Matrícula nº 88.379 do
RI Local. Obs.: (i) Regularizações e encargos perante aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador; e (ii) Imóvel Desocupado. Agendamento de
visitas com o leiloeiro. >ĂŶĐĞ/ŶŝĐŝĂů͗ZΨϯ͘ϱϵϵ͘ϰϯϳ͕ϱϬ͘
/d>>/>K - O proprietário, &hEK'ZEd/KZZ/dK^Ͳ&', inscrito
no CNPJ sob nº 00.954.288/0001-33, com sede em São Paulo/SP, doravante
denominado simplesmente VENDEDOR, torna público, que venderá em leilão do �po
"MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I,
parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições,
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a
par�r da data da liberação dos imóveis no site, para envio de lances on-line,
ĞŶĐĞƌƌĂŶĚŽͲƐĞŶŽĚŝĂϭϰͬϬϲͬϮϬϮϮ͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƐϭϯ͗ϬϬŚŽƌĂƐ e será realizado à Av.
Angélica nº 1.996, 6º 2andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat,
matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. As alienações do imóvel
relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os
interessados deverão se cadastrar no site ǌƵŬĞƌŵĂŶ͘ĐŽŵ͘ďƌ e se habilitar acessando a
página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora,
antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O
envio de lances, se dará exclusivamente através do site ǌƵŬĞƌŵĂŶ͘ĐŽŵ͘ďƌ. Sobrevindo
lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio
de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias,
para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente
vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento,
estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O
VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que o imóvel se
encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de
quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade
de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação,
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel relacionado no Anexo
I será vendido, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente on-line,
obedecidas às condições deste edital, reservando-se o VENDEDOR, o direito de liberar
ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial estabelecido,
bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu critério ou
necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da venda, ﬁca
condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O valor atribuído para o lance inicial
dos lotes, não necessariamente é o preço mínimo de venda. O VENDEDOR, irá analisar
a maior oferta recebida pelos lotes, e, em até 07 (sete) dias úteis, após o término do
leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados na aquisição do imóvel, previamente
à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas
neste edital. As fotos divulgadas do imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo
aos interessados, procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao
arrematante, providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização �sica e
documental do imóvel, perante os órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido
em caráter “AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são meramente
enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O
arrematante, adquire o imóvel como eles se apresentam, como um todo, não
podendo, por conseguinte, reclamar do estado de conservação e de eventuais
mudanças, nas disposições internas do imóvel apregoado. 5.6. Os interessados
deverão cien�ﬁcar-se previamente, das restrições impostas pela legislação municipal,
estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou
zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e
especiﬁcações de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes
sobre o imóvel, que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão
de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances
realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com
personalidade jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência
legal e deﬁni�va no país. 5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar
documentos para iden�ﬁcação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir
algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se

pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de documentos pessoais
(RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e
alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros
documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para ﬁns de concre�zação da
transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração
pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate
poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível,
na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade com a condição de
pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista,
na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias, contados da
data da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem 5.1.1. 7.
COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser pago
na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, dentro do prazo
de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da venda, a quan�a
correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8.
FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado no Anexo I será
formalizada por meio de Escritura Pública Deﬁni�va de Venda e Compra. 8.2. O
VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da alienação, em até 60
(trinta) dias, contados da data da homologação da venda, quando não houver
pendência de regularização documental, de responsabilidade de qualquer das partes,
indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência
de impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento par�cular
cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a
lavratura da escritura deﬁni�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será
ﬁrmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação,
somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia
análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer
ao arrematante, ﬁchas de matrículas dos imóveis, atualizadas, com nega�va de ônus e
alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas
jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências e
despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro e laudêmio se for o
caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá
exclusivamente o VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1.
Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do
arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4%
(quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas, bem
como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores,
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da
execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do
arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. O
VENDEDOR, em hipótese alguma, responderá pela eventual evicção do imóvel (perda
da coisa por força de sentença judicial) e tampouco por benfeitorias eventualmente
introduzidas no imóvel após a data da aquisição, pelas quais o arrematante não
poderá sequer pleitear direito de retenção. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As posses
direta ou indireta do imóvel será transmi�da ao arrematante, depois do pagamento
total do negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e
encargos, de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação dos
imóveis, quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 11.3. A falta de
u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei
e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazêlos prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais
pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por
escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br. 11.5. As demais condições obedecerão
ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br

EDITAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO
JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Publico Oﬁcial e representante da rede COOPEREX, matriculado na Junta Comercial do Paraná́ – JUCEPAR, sob o no 19/302-L, com
endereço na Rua Dom Pedro II, 2822, Centro, Toledo/PR CEP 85902-010, telefone (45) 99989-5111, e- mail: comercial@jmleiloes.com.br , FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pela
COMITENTE SICREDI VALE DO PIQUIRI – CNPJ 81.099.491/0001-71, VENDERÁ, nos termos do Estatuto do Leiloeiro (Decreto no 21.981/1932) e da Instrução Normativa DREI no 72/2019,
em DUAS PRAÇAS, sendo a 1a Praça no dia 16/08/2022, e a 2a Praça no dia 23/08/2022, ambos às 13h00min, exclusivamente na modalidade on-line, pelo site
https://cooperex.bomvalor.com.br/, o bem adiante descrito, a partir do lance mínimo indicado abaixo, em cada lote, para pagamento de divida com garantia de alienação ﬁduciária pelos
contratos descritos abaixo, junto com cada lote, do(s) executado(s): NVC LOG LTDA - ME, CNPJ sob no 14.894.249/0001-00; avalista(s): MARIA EUGENIA SAMPAIO CLINI, CPF/MF no
292.387.748-97; MARCIO ANTONIO MARTINS CLINI, CPF/MF no 357.801.558-01; ADRIANO LIMA DEPENTOR, CPF/MF no 518.932.746-91; MARCIA MARIA MARTINS DEPENTOR,
CPF/MF no 467.328.706-10. LOTE 01 – IMÓVEL URBANO APARTAMENTO: Matrícula 213.761 – APARTAMENTO no 182, localizado no 18o andar, integrante do empreendimento
denominado “Condomínio Boulevard Parka Aquários”, situado na Avenida Tubarão, no 181, do loteamento Parque Residencial Aquários, na cidade de São José ́ dos Campos/SP. Divisas e
medidas descritas na matrícula do 1o Ofício de Registro de Imoveis e Anexos de São José́ dos Campos/SP. Imóvel Ocupado. Garantia de alienação ﬁduciária da Cédula de Crédito Bancário –
CCB no B84820620-5; 1a praça: 16/08/2022 às 13h00min – Lance mínimo: R$1.600.000,00; 2a praça: 23/08/2022 às 13h00min – Lance mínimo: R$1.200.000,00. ● A(s) venda(s) será(ão)
feita(s) mediante pagamento à vista. ● Propostas de parcelamento ou valor diferente dos valores publicados p ara lance inicial, deverão ser encaminhadas ao e-mail
comercial@jmleiloes.com.br até a realização da 2ª praça ou, em caso de não venda, enquanto o imóvel estiver publicado em venda direta no site. ● As despesas relativas à Comissão de
Leiloeiro (5%), Registro, FUNREJUS, IPTU, ITBI, Condomínio (se for o caso) e demais Impostos e Taxas correrão por conta do arrematante. ● O devedor possui preferência de compra até a
realização do segundo leilão ou até a arrematação em primeiro leilão, sendo que, exercendo esse direito deverá pagar todas as despesas bem como a comissão do leiloeiro no montante de 5%
do valor da recompra. ● O Pagamento dos valores da arrematação bem como da Comissão do Leiloeiro deverão ser realizados por meio de depósito ou transferência em Conta Corrente
informados pelo Leiloeiro em até 48 horas após a realização do Leilão. ● O Arrependimento da Arrematação obrigará o Arrematante desistente ao pagamento da Comissão do Leiloeiro (5%)
mais multa de 20%, sobre o valor da avaliação do imóvel, e ﬁcará sujeito a sanções legais, cíveis e criminais. ● O arrematante adquire o imóvel, em condição “ad corpus”, no estado de
conservação em que se encontra, inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e/ou posseiros, indisponibilidades, bem como, regularização das benfeitorias junto aos órgãos
competentes. A desocupação do imóvel é de responsabilidade do arrematante, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97. ● O Imóvel possui averbações na Matrícula de indisponibilidades por
ações trabalhistas em face do executado PAULO ROBERTO FERNANDES TOLEDO, CPF nº 643.791.838-15. ● O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal no
7433/85 e na forma do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná. ● O Leiloeiro, acha-se habilitado a fornecer aos interessados, as informações pormenorizadas sobre
o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro e Segundo Público Leilão e de Notiﬁcação. ● Caso haja arrematante a Ata de Arrematação, será ﬁrmada em até 15 dias da data do leilão. ● ATENÇÃO:
Para participar dos leilões/praças, os interessados deverão cadastrar-se com antecedência no mínimo de 2h antes, por meio de Identidade digital - Conta Comprova, pelo site do leiloeiro, bem
como aceitar as condições de venda para que participem da hasta. Informações através do Fone: (45) 999895111 e/ou e-mail: comercial@jmleiloes.com.br. ● Publicações no site
www.jmleiloes.com.br e no Jornal GAZETA SP, nas datas de 10,11 e 12 de agosto de 2022. Por ﬁm, ﬁca(m) cientiﬁcada(s) acerca das datas das Praças do presente leilão, caso não a tenham
sido por outro meio, às seguintes pessoas: Executado(s) – NVC LOG LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob no 14.894.249/0001- 00, com sede na Rodovia Dutra, s/n, bairro
Porto da Igreja, Guarulhos/SP; MARIA EUGENIA SAMPAIO CLINI, brasileira, viúva, administradora, portadora do documento de identidade RG sob no 288948-9, inscrita no CPF/MF sob no
292.387.748- 97, residente e domiciliada a Av. Doutor José Monteiro Machado César, 549, bairro João Tamborindegui Fernandes, Pindamonhangaba/SP; MARCIO ANTONIO MARTINS CLINI,
brasileiro, solteiro, administrador, portador do documento de identidade RG sob no 47872697-1, inscrito no CPF/MF sob no 357.801.558-01, residente e domiciliado a Rua Diamante Preto, 180,
bairro Chácara Califo, São Paulo/SP; ADRIANO LIMA DEPENTOR, brasileiro, casado, diretor geral de empresa e organizações, portador do documento de identidade RG sob no M1573592,
inscrito no CPF/MF sob no 518.932.746-91, residente e domiciliado a Rua Miguel Mentem, 500, bairro Vila Guilherme, São Paulo/SP; MARCIA MARIA DEPENTOR, brasileira, casada,
administradora, portadora do documento de identidade RG sob no M284781, inscrita no CPF/MF sob no 467.328.706-10, residente e domiciliada a Rua Miguel Mentem, 500, bairro Vila
Guilherme, São Paulo/SP. Todas as demais regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal https://cooperex.bomvalor.com.br/. A alienação obedecerá ao disposto na legislação
aplicável (Decreto n° 21.981/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/1933, que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial, e Instrução Normativa DREI no 72/2019).

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE MARÍLIA/SP.
Processo: nº 0020349-89.2005.8.26.0344. Executados: AUTO POSTO ALVORADA DE MARILIA LTDA, ARIOVALDO BALHE e CATARINA
MANOEL BALHE.
Um terreno composto por edificação de um Posto de Combustível, c/área total de 924,16m² e área construída de 614,42m² em Marília/SP. Avenida
Manoel Muller, nº311, Marília/SP - Descrição completa na Matrícula nº 21.050 do 01ª CRI de Marilia/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 3.016.237,78
- Lance mínimo na 2ª praça: R$ 1.809.742,66 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização).
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª PRAÇA COMEÇA EM 28/06/2022 ÀS 10H00MIN, E TERMINA EM 01/07/2022 ÀS 10H00MIN; 2ª PRAÇA COMEÇA EM
01/07/2022 ÀS 10H01MIN, E TERMINA EM 21/07/2022 ÀS 10H00MIN.
Ficam os executados AUTO POSTO ALVORADA DE MARILIA LTDA, seus representantes legais ARIOVALDO BALHE, seu cônjuge CATARINA
MANOEL BALHE e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal, bem como da
Penhora realizada em 20/02/2020.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677

| WWW.ZUKERMAN.COM.BR

ZUKERMAN
LEILÕES

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

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 8ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA. Processo: nº 001154739.2020.8.26.0001. Executados: VÂNIA SOLEDAD SIMIONE MIRANDA, MARCUS VINÍCIUS EVANGELISTA MIRANDA, JANSEN EVANGELISTA MIRANDA JUNIOR – Um prédio
e seu respectivo terreno situado a rua Imabú, atual nº 30 e antigo nº 7 (antiga rua projetada), com a área total de 240,00m². Imirim Santana/SP. Contribuinte nº
072.003.0028-4. Rua Imabú, nº30, São Paulo/SP - Contribuinte nº 072.003.0028-4. Descrição completa na Matrícula nº 51.894 do 03º CRI de São Paulo/SP. Lance
mínimo na 1ª praça: R$ 710.839,23 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 355.419,61 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça
começa em 15/06/2022 às 10h10min, e termina em 22/06/2022 às 10h10min; 2ª Praça começa em 22/06/2022 às 10h11min, e termina em 12/07/2022 às 10h10min.
Ficam os requeridos VÂNIA SOLEDAD SIMIONE MIRANDA, MARCUS VINÍCIUS EVANGELISTA MIRANDA, JANSEN EVANGELISTA MIRANDA JUNIOR, bem como seu
cônjuge, se casado(a)(s) for(em), bem como os credores PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 13/06/2019.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677

| WWW.ZUKERMAN.COM.BR

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022
SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará
leilão de antiguidades EM PROL DE “ARCO DA VELHA LEILÕES”. Dia 14/06/22 às 19:30hs. EXPOSIÇÃO: De 09/06/22 à 14/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.arcodavelhaleiloes.com.br.

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará

15 / Junho 2022 - Quarta 9:30h.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
PRESENCIAL E ONLINE
www.milanleiloes.com.br
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna
público que realizará leilão de antiguidades EM PROL
DE “Estilodestak@destakpublicidade.com.br
50”. Dia 13/06/22 às 20:00hs.
APROX. 70 VEÍCULOS
e-mail:
EXPOSIÇÃO: Dias 8, 9, 10, e 11 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SOMENTE ONLINE no
site: WWW.ESTILO50ANTIGUIDADES.COM.BR
Tel / Fax: (11)3107-0933
leilão de antiguidades EM PROL DE “DO MUSEU”. Dia 15/06/22 às 20:00hs . EXPOSIÇÃO: De
09/06/22 à 15/06/22 SOMENTE ONLINE no site: www.domuseu.com.br.

10 / Junho
2022
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”Fone:
(11)- Sexta
3729-10h.
www.milanleiloes.com.br
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
LEILÃO VOLKSWAGEN P/ CONCERSSIONÁRIOS
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 5ª VARA CÍVEL
DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA. Processo: nº 1010211-62.2020.8.26.0007.
Executado: WELLINGTON GOMES DE ARRUDA - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto c/ 43,650m²
em Itaquera. Estrada Itaquera-Guaianazes, nº 2001, São Paulo/SP - Contribuinte nº 138.111.0001-6 (área maior).
Descrição completa na Matrícula nº 191.921 do 09º CRI de São Paulo/SP.
Lance mínimo na 1ª praça: R$ 250.998,66 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 150.599,19 (60% do valor de avaliação)
(sujeitos à atualização).
DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 04/07/2022 às 11h00min, e termina em 07/07/2022 às
11h00min; 2ª Praça começa em 07/07/2022 às 11h01min, e termina em 29/07/2022 às 11h00min.
Fica o executado WELLINGTON GOMES DE ARRUDA, bem como seu cônjuge, se casado for, , credor
fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e demais interessados, INTIMADOS das designações supra,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.

LEILÃO ONLINE

A9

facebook.com/milanleiloes

@ milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

(11) 3845-5599

1º Praça: 15/06 - 2ª Praça: 20/06 - 2022 16h.
www.milanleiloes.com.br

LEILÃO ONLINE

PREVISUL 11 IMÓVEIS
1º Praça: 14/06 - 2ª Praça: 17/06 - 2022 15h.
www.milanleiloes.com.br

LEILÃO ONLINE

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

BRADESCO 03 IMÓVEIS

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização
de Publicação
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW.

INFORMAÇÕES E CADASTRO:

WWW.MILANLEILOES.COM.BR

.COM.BR
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K-09e10/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011050-21.2019.8.26.0008. A MMa. Juíza
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA
CARDOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RUBENS GUERRERO BARBOSA, RG: 43.981.780-8,
CPF: 405.901.298-05,que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível por
parte de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, objetivando a quantia de R$ 6.155,75 (julho/ 2019),
referenteao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS e
recebeu o CA nº 1265784, não cumprindo com os pagamentos dos meses: SETEMBRO, OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO segundo semestre de 2014. 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 03 de dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008509-49.2018.8.26.0008. A MMa.
Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARCIA
CARDOSO, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a SIMONE MACHADO GATO, RG: 32.759.762-8, CPF
290.152.038-30, que lhefoi proposta uma ação de Cobrança pelo Procedimento Comum Cível por parte
de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, objetivando a quantia de R$ 4.839,45 (junho/2018),
referente ao Contratode Prestação de Serviços Educacionais, curso DIREITO e recebeu o CA nº
139780-0, nãocumprindo com os pagamentos dos meses: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
ano letivo 2013. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a suaCITAÇÃO,
porEDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré
seráconsiderado 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 03 de dezembro de 2021

Edital de Citação. Prazo de 30dias. Processo nº 1002240-54.2020.8.26.0224. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Rafaela Rodrigues da Silva (CPF: 436.923.308-98) ,Rafaela R. da Silva Transportes (CNPJ: 23.690.306/0001-12),
que Itaú Unibanco S/A lhes ajuizou ação de Execução, ob jetivando a quantia de R$ 152.447,24 (janeiro de 2020).
Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 di as, a fluir dos 30 dias supra, paguem o
débito atualizado (acrescido dos honorários advocatícios arbitrados em 10%), ocasião em que a verba honorária será
reduzida pela metade, ou em 15dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósi to
de 30%do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em
6 parcelas mensais, acrescidas correção monetária e juros de 1% (um por cento)ao mês. Ficam citados em nome dos
executados supracitados. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado um curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
Guarulhos, aos 01 de junho de 2022.
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09Edital
e de10/06
Citação - Prazo de 20 dias (úteis). Processo nº
0010771-33.2019.8.26.0564, O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
3 cm.
alt.
/ corpo
6 - fonte
arial
Cível da de
Comarca
de São
Bernardo do-Campo/SP,
Dr.
Mauricio Tini Garcia, na forma da Lei, etc. Faz saber a Anne
PROC:
Serviços de0000675-38.2020.
Apoio Administrativo Ltda. (CNPJ:
27.699.502/0001-09), na pessoa do seu representante legal,
que Adamtotal:
Administração
de Bens
Ltda. ajuizou Ação de
valor
R$
42,00
Execução de Título Extrajudicial nº 002878257.2012.8.26.0564, em face de Partner Limp. Com.
Produtos Limpeza Ltda. ou Partner Limp. Participações
Ltda. e que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, ﬁca citada para manifestar-se e
requerer provas cabíveis no prazo legal, conforme dispõe o
art. 135 do CPC. Encontrando-se em lugar ignorado, foi
deferida sua citação por edital, para que, no prazo de 15 dias
(úteis), a ﬂuir, após o prazo supra, apresente resposta. Não
sendo contestação a ação, a ré será considerada revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade de São Bernardo do Campo, aos 18 de maio de 2022.

09 e 10/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1033594-76.2017.
valor total: R$ 56,00
3ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Caetano do Sul/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0018050-82.2010.8.26.0565. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CITYCOM
FOOD SERVICE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 03.445.130/0001-26 e ANSELMO FERREIRA, CPF 043.662.788-47, que lhes foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco Sa, alegando em síntese: que em 30 de
julho de 2010 lhes foi concedido um crédito de “Cédula de crédito Bancário capital de giro”, no valor de R$ 127.400,00 (cento e
vinte e sete mil e quatrocentos reais), sendo atribuído à causa o valor de R$ 130.638,47 (cento e trinta mil, seiscentos e trinta e oito
reais e quarenta e sete centavos), estando tal valor pendente de atualização até a presente data. Encontrando-se os executados
em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 03 (três) dias úteis, paguem a dívida, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido
inicial. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade (art. 827, § 1º, do CPC). Prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do
valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderão os executados valerem-se do disposto no art. 916
e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento
de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito
de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). Não sendo apresentada resposta, os executados serão considerados revéis, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 26 de maio de 2022.

09 e 10/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000964-30.2018.
valor total: R$ 28,00

09 e 10/06
DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
4 EDITAL
cm.
de
alt.
/ corpo
- 6 ANTONIO
- fonteCHAGAS,
arialconforme dispõe o Artigo nº. 216-A da
DA
CAPITAL,
por seu
Oficial PLINIO
Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o1021532-67.2019.
nº 1.310.408, em 15 de julho de 2020, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE
PROC:
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – Art. 1.238 do
Código
Civil),
Ata
e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados
valor
total:Notarial
R$ 56,00
por ANITA DA LUZ NASCIMENTO, brasileira, cabelereira, casada com JOAQUIM MOREIRA DO

NASCIMENTO, brasileiro, aposentando, residentes e domiciliados nesta Capital, os quais alegam a
posse mansa, pacífica e ininterrupta, e que adquiriram através do Compromisso de venda e compra
datado de 07 de janeiro de 1992, figurando como vendedores Jose Quirino dos Santos e Agenor
da Costa Bezerra, posse essa que se refere ao IMÓVEL situado na Rua Itaquaxiara, nº 54, correspondente a parte do lote 25 da quadra 13, do loteamento denominado Parque Santo Antonio, que
se acha registrado em área maior conforme a matrícula nº 289.979, no 32º Subdistrito – Capela do
Socorro, com área de superfície de 149,60m² e área construída de 129,80m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo em área maior pelo contribuinte nº 165.051.0025-2; imóvel esse que se
acha registrado em área maior conforme a matrícula nº 289.979; sob a titularidade dominial de VILA
NATAL TURISMO S/A. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente
procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros
interessados, ou os notificandos, RUVIN FUSMAN, NILSON ALVES DE FRANÇA, CICERO PEDRO
DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA, ANTONIO JOSE GÓIS DE SANTANA, CICERA MARIA
DA SILVA SANTANA, JOSE QUIRINO DOS SANTOS e AGENOR DA COSTA BEZERRA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da
Capital, aos 07 de junho de 2022. O Oficial.

09 e 10/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001967-25.2021.
valor total: R$ 28,00

09EDITAL
e 10/06
DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da
3 cm.
denº.alt.
/ corpo
- 6A-TODOS
fonteQUEarial
Lei Federal
6.015/73,
FAZ SABER
VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.341.395, em 24 de fevereiro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE
PROC:
1027453-73.2016.
RECONHECIMENTO
EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinário – Arts. 1.238, 1.243 e 1.207
ambos do CC e Art. 216-A da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no
referidototal:
dispositivo R$
legal, apresentado
valor
42,00 por MARINA APARECIDA DA SILVA, brasileira, divorciada,
residentes e domiciliados nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus

domini, desde 2003, adquiriu através do conforme Instrumento declaratório de reconhecimento de
ocupação datado de 01 de julho de 2003, celebrado com MIMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, posse essa que se refere ao IMÓVEL com área construída de 184,46m², situado Rua Dos
Melismas , n° 46, no Bairro do Jardim Kagohara, no Bairro do Tuparoquera, partes dos lotes 1-A e
8-A, na Fazenda Itupu, 32º Subdistrito – Capela do Socorro, com área de 2.236,38m², contribuinte
n° 165.385.0183-3 área maior; imóvel esse que se acha registrado na matricula nº 15.027, deste
11º. Cartório de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de GEORGES EFEICHE; YANNI
TOUFIC EFEICHE; MIMAX COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA; YVETTE KFOURY EFEICHE;
RICARDO ELIA EFEICHE; RUBENS ELIA EFEICHE; CRISTINA LUTFALLA EFEICHE; MARIE CLAIR
EFEICHE FAUZA MACHADO; RICARDO FAUZA MACHADO. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial para,
querendo, possam eventuais terceiros interessados, ou os notificandos, MARINA APARECIDA DA
SILVA; GEORGES EFEICHE; YANNI TOUFIC EFEICHE; MIMAX COMERCIO E CONSTRUÇÕES
LTDA; YVETTE KFOURY EFEICHE; RICARDO ELIA EFEICHE; RUBENS ELIA EFEICHE; CRISTINA
LUTFALLA EFEICHE; MARIE CLAIR EFEICHE FAUZA MACHADO; RICARDO FAUZA MACHADO;
INOCENCIO LIMA DA SILVA; ANTONIO VIEIRA DOS REIS; NILVAN ERNESTO DE SOUSA; GILMEIRE PACHECO DOS SANTOS SOUSA; CARLOS ROBERTO MOREIRA LEITE; SHOZO KAGOHARA; GERALDO XAVIER DA SOUZA; MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO; MARIA
JOSÉ MORAIS DE SOUZA FERREIRA; GEORGETTE YANNI EFEICHE; MARINA APARECIDA DA
SILVA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face ao titular de
domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento
administrativo seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço
editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do
Provimento nº 65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste,
e na ausência de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao
registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis
da Comarca da Capital, aos 10 de junho de 2022. O Oficial.

09 e 10/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1007681-79.2020.
valor total: R$ 28,00
09 e 10/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000120-17.2012.
valor total: R$ 56,00

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da
Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado sob o nº 1.388.557, em 17 de dezembro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO
DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Extraordinária – 1.238, do
Código Civil), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, apresentados por ELAINE FREIRE DE SOUZA ANJOS, brasileira, cirurgiã dentista; HEBER PARDO DOS
ANJOS, brasileiro, cirurgião dentista; HELOISA EDITH FREIRE DE SOUZA PESINATO, brasileira,
cirurgiã dentista; e LINCOLN PESINATO, brasileiro, médico, residentes e domiciliados nesta Capital,
tendo sido adquirido por seus genitores através do instrumento particular de compromisso de venda
e compra – extraviado; que conforme declaração prestada pelo síndico, constante da ata notarial
“pela convenção e assembleias antigas, exercem a posse do imóvel há mais de trinta anos”; posse
essa que se refere ao IMÓVEL correspondente ao APARTAMENTO nº 82, localizado no 8º andar ou
9º pavimento do Edifício Palma de Ouro, situado na Alameda Santo Amaro, nºs 256 e 272, imóvel
esse que se acha registrado em área maior conforme a transcrição nº 115.467, no 29º Subdistrito –
Santo Amaro, cadastrado na Municipalidade de São Paulo pelo contribuinte nº 087.027.0136-7; sob
a titularidade dominial TRABALHOS DE ENGENHARIA CIVIL E ADMINISTRAÇÃO “TECA”
LTDA. Esta publicação é feita para dar publicidade de todos os termos do presente procedimento
administrativo de Usucapião Extrajudicial para, querendo, possam eventuais terceiros interessados,
ou os notificandos, TRABALHOS DE ENGENHARIA CIVIL E ADMINISTRAÇÃO “TECA” LTDA; JOSE
CARLOS FREIRE DE SOUZA; e ROSA EDITH BONETTI FREIRE DE SOUZA, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim
aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir
o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65,
do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de
qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da
Capital, aos 06 de junho de 2022. O Oficial.

09 e 10/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1071961-17.2019.
valor total: R$ 42,00

09 e 10/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006328-25.2020.
valor total: R$ 28,00

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002206-95.2020.8.26.0348

Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOARES, na
09O(A)
e MM.
10/06
forma
da Lei, etc. FAZ SABER a ALESSANDRO IZOLANI, CPF: 220.988.948-05, que JOSE ADILSON BRASIL
MACEDO ajuizou ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA, visando a rescisão do contrato de
locação do
imóvel
sito à /Rua
Senador Severo
nº 227, Vila
Carlina, em Mauá/SP e o recebimento de R$ 45.345,61
3 cm.
de
alt.
corpo
- 6Gomes,
- fonte
arial
(abril/2020), referente aos débitos dos aluguéis e encargos locatícios, que serão acrescidos das cominações legais e
honorários advocatícios até a data do pagamento, bem como dos aluguéis e encargos vincendos até a data da efetiva
PROC:
1081714-92.2019.
imissão do Autor
na posse. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última hipótese, da nomeação de curador
especial. total:
Será o presente
edital,42,00
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mauá,
valor
R$
aos 01 de junho de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012237-22.2018.8.26.0001
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCO
ANTONIO BARBOSA DE FREITAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS EDUARDO DE CARVALHO,
brasileiro, CPF 132.770.688-11, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de SISTEMA EDUCACIONAL
MONTEPELLIER LTDA E OUTRO, objetivando a cobrança da quantia de R$ 7.215,80 decorrente de prestações de
serviços educacionais. 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 20 dias supra pague
o débito atualizado ou ofereça embargos, ficando intimado de que, haverá isenção das custas processuais se cumprir o
mandado no prazo, nos termos do artigo 701,§ 1º do CPC/2015 e honorários advocatícios de cinco por cento 5% do valor
atribuído á causa, sob pena de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Decorrido os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de maio de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012543-11.2016.8.26.0114
O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr. FRANCISCO JOSE BLANCO
MAGDALENA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GT FITNESS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 13.699.182/
0001-82, na pessoa do sócio Gilmar dos Santos Martine, CPF nº 985.191.239-53, e a B&R FITNESS INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA, CNPJ nº 15.558.617/0001-47, na pessoa da representante legal Paula Cristina Toffoli Baggio, CPF nº
154.991.228-30, que lhes foram propostos uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AZUL ESPORTES
COMERCIAL LTDA, objetivando a declaração de inexistência de Débito e inexigibilidade dos títulos apontados.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇOES, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Campinas, aos 16 de agosto de 2021.

Processo Digital nº: 1026652-07.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Alienação Fiduciária Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Requerido: Esiquiel Jose Ramos de Santana EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1026652-07.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio Moscariello Rodrigues,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Esiquiel José Ramos de Santana, CPF/MF
070.340.095-97, que nos autos da ação de Execução que lhe requer Banco Bradesco
Financiamentos S/A, procedeu-se a penhora das quantias de R$ 50,90 e R$ 448,92 (ﬂs.
137/138). Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
intimação da penhora por edital, para que no prazo de 05 dias úteis, a ﬂuir após o decurso do
prazo de 20 dias supra, ofereça impugnação. Será o presente edital, publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2022.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL
Local do Leilão: AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO nº. 2.367 – 20º. Andar – São Paulo – SP. Dia
30 DE JUNHO DE 2.022, às 10:00 horas, leiloeiro oficial, CLÁUDIO SOUSA DOS SANTOS, com escritório
na Rua Tabatinguera nº. 140 – Cjto. 1.115 – São Paulo, Fone 3101-1798, registrado na JUCESP sob nº. 857,
devidamente autorizado pela Credora Fiduciária, CÁUCASO CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob
nº. 01.329.805/0001-46, e para os fins do art. 27 e parágrafos da Lei n°. 9.514/97, levará a público leilão no
próximo dia 30 DE JUNHO DE 2.022, às 10:00 horas, em PRIMEIRO LEILÃO, o bem imóvel abaixo descrito, cujo valor de avaliação do imóvel importa em R$ 2.138.078,68 (base maio/2022), correspondente ao preço
de venda corrigido do APARTAMENTO nº. 131, localizado no décimo terceiro pavimento do EDIFÍCIO ABSOLUTE VILA MARIANA, situado na Rua Paula Ney nº. 673, no 9º. Subdistrito – Vila Mariana, em São
Paulo, que possui a área privativa coberta edificada de 100,560 m², incluída a área de 4,510m2 do depósito nº. 30
(trinta), localizado no 2º. subsolo, a área comum coberta edificada de 68,514m² (incluído o direito de uso de 02
vagas indeterminadas situadas no térreo ou nos subsolos do edifício, com o auxílio de manobrista/garagista), área
total edificada de 169,074m², área comum descoberta de 27,288m², área construída mais descoberta de
196,362m², correspondendo à fração ideal de 0,9244% do terreno - Matrícula 116.577 do 1º. Oficial de Registro
de Imóveis da Capital. Condições: Caso não haja licitantes em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 30
DE JUNHO DE 2.022, às 10:30 horas, no mesmo local, para a realização do segundo leilão pelo maior lance
oferecido, desde que igual ou superior valor da dívida corrigida e acréscimos contratuais de R$ 1.855.013,36
(base maio/2022), além da taxa de fruição de 1% ao mês incidente sobre o preço atualizado da venda, aplicável
à partir do mês junho de 2.022 e despesas vincendas. O arrematante pagará no ato o preço total da arrematação,
mais 5% (por cento) de comissão ao leiloeiro. A Devedora Fiduciante fica assegurado o direito de preferência na
arrematação do imóvel pelo valor da dívida, na forma prevista no art. 27, § 2º, letra “B” da Lei nº. 9.514/97. À
Credora Fiduciária, através de seus representantes legais, fica reservado o direito de não aceitar o lance inferior
ao valor da dívida. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a
transferência do domínio do referido imóvel e sua imissão na posse, inclusive mediante a distribuição da ação de
reintegração de posse. A Devedora Fiduciante está sendo intimada da data da realização dos leilões. Maiores
informações com o leiloeiro, fone (11) 3101-1798 ou 98245-2523

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112590-59.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Bernardi Baccarat, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER ao RÉU DESCONHECIDO E DE EVENTUAIS INTERESSADOS, que lhe foi proposta uma ação de
Outros procedimentos de jurisdição voluntária - ação de usucapião extraordinária de bem móvel, por parte de
Paulo Fernando Soubihe Sawaya, para declarar a propriedade do veículo Marca/Modelo Porsche 356 A Coupé,
ano de fabricação/modelo 1957,chassi nº 101703, cor prata, tipo automóvel, placa BX-2514-SP – São Paulo
(antiga placa amarela), em favor do Autor, nos termos dos artigos 256, inciso I e 259, inciso III, do C.P.C..
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 30 de maio de 2022.
J-09 e 10/06

ESFERA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ: 33.563.795/0001-03
REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Na data de 06/06/2022, às 10 horas, a totalidade de sócios da sociedade ESFERA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS LTDA (“Sociedade”) com sede na Av. Diógenes Ribeiro de Lima nº. 2361 apto 103 Bloco 3, Alto de Pinheiros,
CEP: 05458-001, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.563.795/0001-03, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.235.520.178, em sessão de 08/05/2019, deliberou
nesta data, por unanimidade, reduzir o capital social, dos atuais R$ 3.624.436,00 (três milhões, seiscentos e vinte e quatro
mil, quatrocentos e trinta e seis reais) para R$ 2.844.584,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais), por considerar excessivo em relação ao objetivo social, nos termos do artigo 1.082, inciso II e artigo
1.084 do Código Civil. Publica-se para os efeitos legais e abre-se o prazo legal para oposição dos credores da empesa.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº. 1012614-25.2018.8.26.0152. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a).
Renata Meirelles Pedreno, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Magda Picone Casamayor, CPF
094.420.168-73, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda., objetivando a cobrança de R$ 61.907,68 (agosto/2017), oriunda
do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se a
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à
causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 19 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1020250-62.2021.8.26.0564O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a New Back Sistemas
Eletrônicos Eireli – Epp, CNPJ 05.644.384/0001-07, Adriano Basso, CPF 192.627.648-55, e Telma Jesus de Oliveira Basso, CPF
274.546.378-09, que Legacy Securitizadora de Créditos Comerciais S.A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para
recebimento do valor de R$ 439.821,17 (julho/2021), decorrente do instrumento particular de acordo, consolidação, conﬁssão e
renegociação de dívida, ﬁrmado em 15/05/2020, sendo que posteriormente houve a cessão de crédito em favor da exequente,
tornando-a credora da obrigação. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o EDITAL DE CITAÇÃO para que em 03
dias paguem o débito atualizado, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 10%, ou em 15 dias, embarguem a
execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor, acrescido de custas e de honorários de
advogado e requerer o parcelamento do restante em até 06 vezes, prazos estes a ﬂuir após os 20 supra, sob pena de penhora,
ﬁcando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 06 de junho de 2022. Eu,
Renee Estevão Ilario, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.
J-09 e 10/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009030-12.2018.8.26.0099. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). André Gonçalves Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a Ré SILMARA BARRA RODRIGUES, qualificada nos autos do Proc.
nº 1009030-12.2018.8.26.0099, que fica devidamente CITADA por todo o conteúdo da inicial de fls. 01/67, cujo resumo é o seguinte: Os
Autores distribuíram ação de cobrança, visando a cobrança de reparos no imóvel locado e multa contratual, perfazendo o montante atual de
R$9.653,49, além de custas e honorários advocatícios. Foram expedidas cartas de citação em diversos endereços para a citação da Ré,
mas em nenhum deles foi encontrada. Assim, estando em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital para que no prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicação deste edital, apresente contestação sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos
articulados na inicial. Ressalte-se que será nomeado curador especial à Ré em caso de revelia, conforme artigo 257, do Código de Processo
Civil. E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital com prazo citado,
que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista, aos 30 de março de 2021.

Santo André, 8 de junho de 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA ORDINÁRIA “Associação Beneﬁcente
Solidariedade Fraternal ABC”
Ilmo (a) Srs. (as) Associados e colaboradores da Associação Beneﬁcente Solidariedade Fraternal ABC
EŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽƐ Ăƌƚ͘ ϯϬ͕ /// ĚŽ ƐƚĂƚƵƚŽ͕ ĮĐĂŵ ŽƐ ƐĞŶŚŽƌĞƐ ;ĂƐͿ ĐŽŶǀŽĐĂĚŽƐ ;ĂƐͿ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŵ ĚĂ ^^D>/
KZ/EZ/͕ƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶŽĚŝĂϭϴĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϮ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŚĂŵĂĚĂĂƐϭϱ͗ϯϬŚŽƌĂƐ͕ĞŶĆŽŽďƚĞŶĚŽϮͬϯĚŽƐ
ĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ĂƐĞŐƵŶĚĂĐŚĂŵĂĚĂƐĞƌĄĂƐϭϱ͗ϯϬŚŽƌĂƐ͕ƋƵĞƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂŶĂZƵĂĚĂƐ,ŽƌƚġŶĐŝĂƐ͕ϰϮϲ͕^ĂŶƚŽŶĚƌĠ͕^W͕
ƉĂƌĂĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗

a)>ĞŝƚƵƌĂ͕ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞǀŽƚĂĕĆŽĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂĞĚĞƐƉĞƐĂ͕
ďĂůĂŶĕŽĂŶƵĂůĚĞĂƟǀŽĞƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƌĞĐĞƌĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů;ĞǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϭͿ͖
b)ůĞŝĕĆŽĞƉŽƐƐĞĚŽĐŽƌƉŽĚŝƌĞŝƚŽƉĂƌĂŽďŝġŶŝŽϮϬϮϮͬϮϬϮϰ͕ĚĞǀĞŶĚŽͲƐĞŽďƐĞƌǀĂƌŽĞƐƚĂƚƵƚŽǀŝŐĞŶƚĞ͘
Orientações gerais:
Inadimplentes: ƚĞƌĆŽĚŝƌĞŝƚŽĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽƐŽŵĞŶƚĞŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐƋƵĞĞƐƚĆŽĞŵĚŝĂĐŽŵƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘
Ausentes: ĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐƉƌŽĨĞƌŝĚĂƐŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĞƌĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂƐĂŽƐĂƵƐĞŶƚĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŽƐŝŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞǀŽƚĂƌ͖
ŽŶƚĂŵŽƐĐŽŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐ͘
Atenciosamente
Presidente
Givaldo M. de A. Júnior
OAB/SP 386.644

Encontra-se aberta no Departamento Regional de Saúde de Taubaté – DRS XVII – Taubaté, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico número 049/2022 (OC nº. 090135000012022OC00071), do tipo
menor preço, cujo objeto será PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PATRIMONIAL. A realização da Sessão Pública dar-se-á no dia 24/06/2022 a partir das 10:00
horas, no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos deste Departamento Regional
de Saúde de Taubaté – DRS XVII – Taubaté, sito à Rua Alcaíde Mor de Camargo, 100 – Bairro
Alto São João – Taubaté – SP, o Edital na integra encontra-se a disposição no sítio eletrônico
www.bec.sp.gov.br opção “Pregão Eletrônico”.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002815-20.2021.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do
Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODRIGO REIS
CRUDO, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, que por este Juízo foi instaurado incidente de Cumprimento de sentença, movido por Sérgio Paim
Ignácio, para efetuar o pagamento no valor de R$ 16.584,49 (jun/21), ﬁxado em Sentença no proc. 0007275-65.2012.8.26.0006. Expede- se
edital para que pague a quantia ﬁxada, acrescido de custas processuais em até 15 dias decorrido o prazo do edital. Não ocorrendo pagamento
voluntário no prazo legal, será acrescido de multa e honorários em 10%. Transcorrido o período sem pagamento poderá apresentar
impugnação em até 15 dias úteis. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de maio de 2022.
P-10e11/06

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

LHC Reproduções Técnicas LTDA, CNPJ 01.810.455/0001-35, atualmente com
as atividades encerradas, CONVOCA todas as pessoas que lhe prestaram serviço no período de 11/1998 a 12/2000, a entrar em contato através do e-mail
lhc .r eg ula r iz ac ao.f gts@ gm ail .co m , a fi m de a pr es en tar do cu m e nt os
comprobatorios do vínculo ( CTPS, PIS/PASESP), para regularização do Fundo
de garantia do Tempo de Serviço - FGTS junto à caixa Econômica Federal.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONDOMÍNIO PARK WAY ACLIMAÇÃO
Convidamos os senhores proprietários a participar da Assembleia Geral Extraordinária do
Condomínio Edifício Park Way Aclimação, a ser realizada no salão de festas do Edifício, no
próximo dia 16 de junho de 2022, às 19h30 em primeira chamada ou às 20h00 em segunda e
última chamada, com qualquer número de participantes, para deliberação da seguinte ordem do
dia: 1) Prestação de contas parcial das obras/melhorias finalizadas e em andamento,
aprovadas na assembleia anterior; 2) Deliberação sobre o valor para utilização do fundo de
melhorias sem a necessidade de assembleia, para finalização das obras; São Paulo, 08 de
junho de 2022. ADMINISTRAÇÃO
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Economia

Família &
Finanças
Por Sérgio Biagioni Junior

PROTEJA SEU
dinheiro de golpistas

C

aro(a) Leitor(a), vivemos em um mundo que se
redesenha diariamente com grande velocidade e dinamismo.
A transformação digital e os avanços tecnológicos, em muitos casos, são mais rápidos que
a capacidade humana de entendimento inicial.
Carros elétricos e autônomos, inteligência artificial, impressoras “3D”, cirurgias realizadas por robôs-cirurgiões e
nano-robôs, aplicativos que ajudam a investir e mesmo
controlar suas despesas são uma pequena amostra da evolução nas áreas de medicina, tecnologia e finanças.
Você deve estar se perguntando: O que isto tem a ver
com minhas finanças? Eu explico...
Assim como as mudanças ocorrem aceleradamente, os
estelionatários também estão trabalhando para aprimorar
e desenvolver novas formas de aplicar golpes, em especial,
golpes e fraudes financeiras contra os próprios bancos e
também contra os clientes.
Nesta linha, os crimes e fraudes bancárias figuram entre
as modalidades criminosas mais incidentes e em grande
evidência no Brasil, notadamente após o início da pandemia do coronavírus, ocorrendo virtualmente, pessoalmente ou ainda por telefone.
Agora, vamos entender um pouco mais sobre as modalidades mais comuns destes golpes.
Golpe telefônico. Embora seja o mais antigo e comum,
esta forma de crime vem sendo aprimorada com a utilização de equipamentos eletrônicos que simulam os mesmos
sons de uma central de atendimento verdadeira dos bancos. A utilização de termos técnicos, o bom português e as
argumentações firmes também vêm sendo aprimoradas
pelos estelionatários. Portanto, é fundamental nunca passar qualquer tipo de informação pessoal, senhas ou ainda
número de cartão ao receber ligações Golpe pessoal. Nesse
caso, os alvos escolhidos são as pessoas com mais idade,
que vão às agências bancárias normalmente sozinhas. Os
criminosos notam a dificuldade da pessoa em manusear
os equipamentos de auto-atendimento, oferecem ajuda,
e neste momento gravam mentalmente a senha digitada
e, de maneira extremamente hábil, trocam o cartão da vítima por outro cartão falso que está em seu poder. Após
esta ação são realizadas compras, saques e contratação de
empréstimos.
Por último, mas não menos importantes estão os chamados golpes cibernéticos, onde são clonados cartões de
crédito e débito, envio de links falsos, mensagens de SMS
e mesmo sites falsos, onde são simulados os sites das instituições financeiras, porém, quando a vítima digita seus
dados, automaticamente estas informações são utilizados
pelos criminosos para também realizar saques, compras,
empréstimos e tudo mais que cause prejuízo financeiro
à vítima.
O pior é que muitas destas fraudes não são reembolsadas pelos bancos, pois as operações são, em sua maioria,
realizadas com a senha do cliente. Assim, mesmo que tenha ocorrido o golpe ou fraude, há grande possibilidade da
vítima ter de arcar com o prejuízo integralmente.
Portanto, tenha muito cuidado com suas informações,
dados pessoais e bancários, bem como com seu cartão de
crédito. Muita atenção também aos links e site que você
acessa, pois ser vítima de um golpe financeiro pode desestabilizar por completo sua vida financeira e de sua família.
Se você ficou com alguma dúvida, me manda um e-mail
que te explico.
Tire suas dúvidas: falandofacil123@gmail.com
Instagram: @academiafinanceira123
Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no
mercado financeiro, é formado em Adm de Empresas,
Pós Graduado em Banking, MBA em Controladoria e
Custos. Cursa Pós Graduação na PUC-RS em Planejamento
Financeiro e Finanças Comportamentais. Atualmente
é Mentor e Planejador Financeiro especializado em
Profissionais Liberais, Pessoas Físicas e Finanças Familiares.

Google vai investir
na América Latina
A O Google anunciou nesta
quinta-feira (9) que vai investir US$ 1,2 bilhão (R$ 5,8 bilhões) na América Latina nos
próximos cinco anos.
Os recursos serão divididos em quatro áreas: infraestrutura digital, capacitação
em habilidades digitais, empreendedorismo e comunidades inclusivas.
O anúncio foi feito pelo
CEO da empresa, Sundar Pichai, durante a nona edição
da Cúpula das Américas, realizada nesta semana em Los
Angeles, nos Estados Unidos.

A ideia é impulsionar a
recuperação econômica pós-pandemia e fomentar o desenvolvimento da região por
meio da transformação digital.
“A transformação digital
pode trazer muitos benefícios para a América Latina,
uma região duramente atingida pela pandemia. Reduzir
a desigualdade digital é fundamental para uma recuperação inclusiva”, disse Pichai.
A empresa anunciou cinco metas para região para os
próximos anos. (FP)
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Conta de
luz pode
cair até 12%,
diz Aneel
MOTIVO. Tudo depende da aprovação

do projeto de lei que limita a alíquota
do ICMS a 17%, hoje alvo de embates

A

Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) calcula que a conta de luz
pode cair entre 10% e 12%
em caso de aprovação do
projeto de lei que limita a alíquota do
ICMS a 17%, hoje alvo de um embate
entre o Congresso e os governadores.
A conta foi divulgada pela diretora-geral substituta da agência, Camila
Bomfim, em evento que reuniu representantes do setor nesta quarta-feira
(8) no Rio de Janeiro. O percentual de
queda varia entre os estados, frisou ela.
A Aneel trabalha com um reajuste
médio de 18% nas tarifas em 2022. A
projeção, porém, não considera medidas em curto prazo para aliviar a
pressão sobre a conta de luz, como
a devolução de créditos tributários a
distribuidoras e a privatização da Eletrobras.
“Outra questão que está tramitando no Congresso é a redução da alíquota do ICMS que incide sobre energia,
que enquadra energia como bem social e limita o ICMS a 17%. Essa é uma
pauta estrutural que a gente vem discutindo há muito tempo e seria posi-

Fique
ligado

O

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

D A conta foi divulgada pela diretora-geral substituta da
agência, Camila Bomfim, durante evento no Rio de Janeiro

tivo”, disse.
O projeto de limitar o ICMS pega
carona em uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que exigiu
que itens essenciais não podem sofrer
cobranças superiores à alíquota básica
aplicada pelo estado. Além da energia,
pegaria os combustíveis.
Os estados, porém, tentam negociar com o Congresso, em meio a pressões do governo também para zerar
o ICMS sobre diesel e gás de cozinha,
alvo de uma PEC patrocinada pelo governo que enfrenta algumas resistências na própria Economia.
Bomfim disse que a devolução de
créditos tributários, aprovada pelo
Congresso na terça (7) e à espera de
sanção presidencial, pode reduzir em
5% a 6% os reajustes tarifários em
2022. Ela não fez um cálculo sobre
o impacto da privatização da Eletrobras, que injeta recursos para bancar
subsídios.
Para tentar acomodar os dois benefícios, a Aneel suspendeu o processo de reajuste tarifário da Cemig, distribuidora que atende Minas Gerais.
A ideia é retomar a análise do caso já

considerando os valores dos créditos
tributários e da Eletrobras.
No evento desta quarta, associações do setor elétrico pediram redução
dos subsídios pagos na conta de luz
e criticaram ameaças de intervenção
nas tarifas pelo Congresso, que chegou
a debater a suspensão de reajustes por
meio de decreto legislativo.
Em documento endereçado aos
candidatos à presidência da República, o Fase (Fórum de Associações do
Setor Elétrico) elencou entre as prioridades do setor a redução dos encargos setoriais cobrados na conta de luz
para bancar subsídios.
A atuação do Congresso sobre o
setor é grande motivo de preocupação, frisou o presidente da ABCE (Associação Brasileira de Companhias de
Energia Elétrica), Alexei Vivan. Para ele,
iniciativas como o decreto legislativo
que previa a suspensão dos reajustes
em 2022 criam insegurança jurídica.
“São questões eleitoreiras que no
curto prazo podem representar redução no preço da energia, mas não se
sustentam no longo prazo”, afirmou
o executivo. (FP)

Precatórios do INSS
serão pagos em julho

CJF (Conselho da Justiça Federal) liberará R$ 25,4 bilhões para o pagamento
dos precatórios alimentares no mês
que vem. A maior parte deste valor é
destinada aos aposentados que venceram o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) na
Justiça. Os precatórios são dívidas judiciais do governo acima de 60 salários mínimos.
O ofício comunicando o pagamento foi enviado
aos TRFs (Tribunais Regionais Federais) nesta semana
pelo ministro Humberto Martins. No comunicado, o
ministro diz que o dinheiro será liberado conforme
publicação do “Cronograma de Desembolso Mensal
da Justiça Federal”.
Os depósitos aos tribunais ocorrerão em julho,
mas a quitação dos valores aos segurados pode
ocorrer até a primeira quinzena de agosto. “A efetiva disponibilização dos valores na conta dos beneficiários, em face dos procedimentos administrativos internos nos tribunais
e instituições financeiras, está
Os precatórios
prevista para ocorrer até a prisão dívidas
meira quinzena do mês de agosjudiciais do
to”, diz o CJF.
Neste ano, o pagamento dos
governo acima
precatórios
deverá seguir o que
de 60 salários

está determinado nas emendas constitucionais 113
e 114, da PEC (proposta de Emenda à Constituição)
dos Precatórios. Segundo a advogada Adriane Bramante, presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de
Direito Previdenciário), a partir de agora, haverá limite de valores. “O que superar este limite será pago
no ano seguinte.”
Em nota, o TRF-5 (Tribunal Regional Federal da
5ª Região), que atende estados do Nordeste, informa
que recebeu nesta quarta (8) ofício do Conselho da
Justiça Federal comunicando o pagamento no mês
de julho. O tribunal diz que não há data exata para
liberar os valores aos segurados. “O pagamento será
a partir de julho, mas não há como, nesse momento, precisar data nem valores, tampouco número de
beneficiários”, informa.
O TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região),
que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul, também confirma o recebimento do comunicado e diz que ainda não sabe qual o montante destinado à região nem quantos serão os beneficiários.
Segundo o texto da emenda constitucional, o
valor total dos precatórios tem um teto que congela
o montante a ser pago. Até 2026, o pagamento terá
como base o valor pago em atrasados em 2016 mais
os restos a pagar de anos anteriores. (FP)

mínimos.
O ofício
comunicando
o pagamento
foi enviado
aos Tribunais
Regionais
Federais

D Os depósitos aos
tribunais ocorrerão em
julho, mas a quitação dos
valores aos segurados
pode ocorrer até a primeira
quinzena de agosto
FOTOS PÚBLICAS
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Por Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

Produção de remakes

barulho de agora é simplesmente causado por saudosismo ou se, de fato, existe
uma maior insatisfação por
parte do telespectador com
os trabalhos realizados mais
recentemente.

M

uito em função da exibição
de “Pantanal”,
houve um crescimento bem
importante no número de
pedidos para a produção de
outros remakes na Globo.
Entre os mais solicitados,
“Terra Nostra” e “Renascer”,
por acaso, ambas de autoria
de Benedito Ruy Barbosa. A
direção da casa, na dela, não
se pronuncia a respeito. Por
enquanto, a informação é
que não tem nada programado para os próximos tempos.
E, de fato, parece que não
tem mesmo. Numa dessas,
tudo isso pode ser apenas
uma nuvem passageira, que
irá se desmanchar imediatamente após os novos trabalhos de Glória Perez e Walcyr
Carrasco, os próximos na
fila das 21h. O tempo é que
vai dizer. Ou responder, se o

TV Tudo
Agora é moda. A Band, que
ameaça voltar com a dramaturgia, como se informou
aqui, está mexendo os pauzinhos para uma nova produção de “Os Imigrantes”. Parece que a preferência, em vez
de arriscar, é investir no que
deu certo.
E mais essa. A área internacional da Globo está bem
animada com a repercussão
de “Pantanal”. Existe a certeza de que serão muitos os
negócios envolvendo a venda do remake nas próximas
feiras.
JOÃO MIGUEL JUNIOR

Julia Dalavia é Guta no remake de “Pantanal”; novela se tornou um sucesso na Rede Globo

HORÓSCOPO

Premiação. Tainá Müller recebeu, quarta-feira, no Septimius Awards, em Amsterdã,

o prêmio de Melhor Cinematografia por “Bom Dia, Verônica”. A série da Netflix também concorreu às categorias
de Melhor Atriz e Melhor
Roteiro. A próxima temporada de “Verônica” chega no
segundo semestre com novidades no elenco, entre elas,
Reynaldo Gianecchini e Mel
Maia.
Vamos por parte. Ontem
mesmo, neste sagrado espaço, se falou do interesse da
Band em renovar os direitos
de transmissão da Fórmula
1. E que há todo um esforço
nesse sentido. O contrato em
vigor termina no final deste
ano.
As variantes. Existem especulações de que há, por parte da Globo, grande interesse em voltar com a Fórmula
1. Por enquanto, só fumaça.
Nada de oficial. Porém, com
absoluta segurança, a coluna pode assegurar que o SBT,
sim, está no páreo.

A leitura
na medida
certa.

ÁRIES.
Nesta sexta a Lua
entra na sua Casa das
Transformações e desperta seu
sexto sentido, além de te deixar
com o pé atrás com algumas
pessoas. Não ignore essa intuição e siga seus instintos!

LEÃO.
Sexta arretada à
vista. Se está na
pista, seu papo esperto e ideias
criativas podem fisgar um chefe
ou colega de profissão. Se já tem
um love, a noite será de cumplicidade e sintonia.

SAGITÁRIO.
Com a entrada da Lua
no seu inferno astral, a
energia é propícia para aprofundar as emoções e controlar
os instintos impulsivos. Isso te
dá segurança na relação com o
mozão ou com o crush.

TOURO.
Você deve levar a sério
seus assuntos pessoais
e dos seus queridos.
Só cautela com a possessividade,
que vem forte. Assim você não
corre o risco de sufocar ninguém
e passar por controlador.

VIRGEM.
Um clima de seriedade
dá as caras e pode
deixar seu signo mais
reservado e fechado. Aí tende a
expressar pouco os seus sentimentos e ficar quietinho na sua
em casa.

CAPRICÓRNIO.
A Lua inicia o rolê na
sua Casa das Esperanças e avisa que pode
contar com coragem e determinação pra alcançar seus sonhos
e objetivos. Assim a semana
termina com a moral lá em cima.

GÊMEOS.
Hoje os astros trazem
mais responsabilidade
e seriedade, geminianos amados. Tudo indica que
irá fazer suas tarefas com muito
foco e determinação. O que te
ajuda a cair o findi mais cedo.

LIBRA.
A lua migra para sua
Casa da Fortuna e desperta seus instintos,
imaginação pra conseguir recursos e capacidade de pesquisar
bons preços. Tudo indica que vai
sextar com as finanças no azul.

AQUÁRIO.
A Lua destaca o seu
lado corajoso, animação e capacidade de
fazer sacrifícios para alcançar
seus desejos e sonhos. Ninguém
pode com sua vibe de vencedor
hoje, aquariane!

CÂNCER.
Tem pensado em
mudar de casa? Saiba
que a escolha tende
a ser positiva e trazer maior
conforto pra você e sua família. A
Lua reina no seu paraíso astral e
tudo indica que a sorte e boas
energias ficarão por perto.

ESCORPIÃO.
Hoje sua intuição,
coragem e esperteza
se destacam. Tende
a ir atrás do que quer com toda
a sua determinação e garra deixando os concorrentes de boca
aberta. Nada mal pra uma sexta,
hein esporpiãozinho?

PEIXES.
Os astros anunciam
transformações incríveis. É que seu lado
corajoso e ambicioso deve ficar
aceso, e aí você tende a assumir
responsabilidades e arrasar
nos desafios do trabalho e vida
pessoal.

ANUNCIE:
11.

3729-6600

CRUZADAS
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Curtas

EZRA MILLER

Ator se envolve em polêmica
Segundo
informações do TMZ,
o ator está sendo
acusado de drogar,
agredir e manipular
Tokata Iron

ESTRADAANTON

Lançamentos. Nesta
quinta-feira (9) mais de
uma dezena de novos
filmes chegaram aos cinemas. Mais especificamente, 11 lançamentos, que aumentam o
rol de opções no Dia
dos Namorados e que,
apesar de menores na
régua hollywoodiana,
têm lá seus brilhos, seja
no cenário nacional ou
internacional. É o caso
do novo filme de Aly
Muritiba, celebrado por
“Deserto Particular”, que
estreia “Jesus Kid”, filme
adaptado do romance
homônimo de Lourenço
Mutarelli.

O

ator Ezra Miller
adicionou mais
uma polêmica à
sua longa lista de
problemas para lidar. Segundo informações do
TMZ, dessa vez ele está sendo
acusado de drogar, agredir e
manipular Tokata Iron Eyes,
uma adolescente de 18 anos
de idade. Os pais da garota
contam que o ator de 30 anos
de idade se relaciona com
Tokata desde que ela tinha 12
anos de idade, eles se conheceram em 2016, e no ano seguinte Miller a levou para o
set de Animais Fantásticos e
lá a ofereceu maconha, álcool
e LSD. Mas a preocupação começou a crescer ainda mais
quando a família encontrou
hematomas no corpo da adolescente ao visitarem o ator.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Tuany lança clipe de ‘Jabuticaba’
O novo single da cantora e compositora Tuany chega às plataformas de música nesta
sexta-feira (3). “Jabuticaba” fala sobre encontrar conforto e “abraço” em um olhar, a ponto
de se esquecer do barulho do mundo. Mesma sensação é apresentada em videoclipe que
vai ao ar na próxima quinta-feira (9), às 20h, pelo canal do YouTube da artista. Em pouco
mais de dois minutos de canção, sentimentos e sensações são aflorados pelos versos cantados pela potente voz de Tuany, em melodia constante e doce neste indie rock romântico.

Positivado. A fase não
está boa. Depois de ver
o companheiro de palco Zé Neto, 32, fraturar
três costelas e cancelar
shows, agora é o sertanejo Cristiano, 33, quem
precisa lidar com um
problema: ele teve diagnóstico positivo para
Covid-19. A informação
foi confirmada pela assessoria dos músicos.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Caetano Veloso. O cantor Caetano Veloso exigiu saber onde estão o
jornalista inglês Dom
Phillips e o indigenista
Bruno Pereira, desaparecidos na floresta amazônica desde domingo
(5). A manifestação do
artista aconteceu durante um show nesta
quarta-feira (8), no Rio
de Janeiro, pela turnê de seu novo álbum
“Meu Coco”.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Carlinhos

Leifert

A Justiça de Alagoas mandou
soltar um dos três suspeitos
presos por envolvimento no
furto ao apartamento do influenciador digital Carlinhos
Maia, 30. A prisão dos outros
dois foi mantida. Segundo a
polícia, as investigações continuam. Tribunal de Justiça
afirmou, em nota, que a prisão do suspeito foi substituída por medidas cautelares.

Tiago Leifert apareceu nas
redes sociais em um vídeo
de quase sete minutos. Na
gravação, ele fala a respeito
das críticas que recebeu após
dizer que entre votar em
Lula e Bolsonaro, preferiria
levar um tiro. Na legenda do
vídeo, ele afirmou que a favor
do debate e que as pessoas
tem liberdade para escolher
seu candidato.

Frase

PROMOÇÃO
JANTAR

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

“Eu tô muito
feliz com a nossa
parceria.”

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

Disse Laun Santana
sobre parceria musical
com a cantora Luisa
Sonza.

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
CAMILA SÁNCHEZ/DIVULGAÇÃO
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Economia
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Secretaria de Estado da Saúde
CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL - ABERTURA - Encontra-se aberta, no CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09010700024/2022, Oferta de Compras 090107000012022OC00024, Código Único: 202200162139 - SES-PRC-2022/13894, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado
“Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/ SP”, com utilização
de recursos de tecnologia da informação, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL , do tipo MENOR PREÇO. O Edital na integra está disponível para consulta no
site www.e-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br. A sessão pública de processamento do Pregão
Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia
24/06/2022, às 10:00 horas e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, designados
nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente. Publique-se,

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - DIRETORIA DE LOGÍSTICA – UGE 180.180
SEÇÃO DE FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-180/0031/22 - Processo nº 20220322107 - OC nº 180180000012022OC00072
Encontra-se aberto na Diretoria de Logística o Pregão Eletrônico nº PR-180/0031/22, objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições de
até 32.900 (trinta e duas mil e novecentas) unidades de JAQUETA OPERACIONAL CINZA BANDEIRANTE. A realização da sessão dar-se-á no
dia 24 de junho de 2022, às 09h10min, no sítio www.bec.sp.gov.br (Bolsa Eletrônica de Compras), endereço onde se encontra o Edital na íntegra
devendo ser observada, em especial, a especificação técnica do objeto (ANEXO I).

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJÓ

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de infra estrutura
urbana, recapeamento asfaltico com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), na Rua José da Silva Fortunato e Rua Rachel
Malacrida - Jardim Regina, de acordo com serviços relacionados, planilha orçamentária, memorial descritivo e projeto em anexo,
com fornecimento de material e mão de obra. O recurso utilizado para a execução dessa obra é proveniente do Termo de Convênio nº
101603/2022, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Município de Regente Feijó.ABERTURA: 09 DE JUNHO DE
2022.ENCERRAMENTO: 27 de JUNHO de 2022 às 08:00hs. Maiores informações sobre o processamento da presente Licitação serão
prestadas, pessoalmente, na Prefeitura Municipal, sendo aceitas consultas pelo telefone (18) 3279-8010, no horário comercial, de Segunda
a Sexta-feira, e pelo site www.regentefeijo.sp.gov.br
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de infra estrutura urbana,
recapeamento asfaltico com CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), na Avenida de ligação da Rua José Gomes e Rua Sebastiana
de Jesus, de acordo com serviços relacionados, planilha orçamentária, memorial descritivo e projeto em anexo, com fornecimento de
material e mão de obra. O recurso utilizado para a execução dessa obra é proveniente do Termo de Convênio nº 100261/2022, firmado entre
a Secretaria de Desenvolvimento Regional e o Município de Regente Feijó.ABERTURA: 09 DE JUNHO DE 2022.ENCERRAMENTO:
27 de JUNHO de 2022 às 13:00hs. Maiores informações sobre o processamento da presente Licitação serão prestadas, pessoalmente, na
Prefeitura Municipal, sendo aceitas consultas pelo telefone (18) 3279-8010, no horário comercial, de Segunda a Sexta-feira, e pelo site
www.regentefeijo.sp.gov.br Regente Feijó, 09 de junho de 2022. ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS- Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022 (RESUMIDO)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO TIPO CBUQ,
PARA DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE SALMOURÃO – SP, ORIUNDOS DO
CONVENIO Nº 101608/2022, SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL GABINETE DO SECRETARIO. Abertura: 28/06/2022, às 08h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da
Bandeira, n.º 600 – Salmourão (SP), de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h e dás 13h às
17h ou através do telefone (0XX18) 3557-1192, no site WWW.salmourao.sp.gov.br
Salmourão – SP, 09 de junho de 2022.
SONIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 64-2022.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01-2022. PROCESSO Nº 624-2022.
A Prefeitura de Macatuba leva ao conhecimento dos interessados que o edital em
referência, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de
pavimentação asfáltica e drenagem em diversas ruas do município de Macatuba-SP,
com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, conforme
especificações do edital e seus anexos, SOFREU ALTERAÇÕES, passando a ter nova
redação os subitens 6.1.5.4.1. e 6.1.5.5.1. A data para ENTREGA E ABERTURA
DOS ENVELOPES fica prorrogada para o dia 14/07/2022 às 09h00min. O termo de
alteração e o edital com as alterações introduzidas, estão à disposição dos interessados
para consulta no paço municipal, e para download no site www.macatuba.sp.gov.br.
Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@macatuba.sp.gov.br
ou pelo telefone (14) 3298-9854. Macatuba, 09 de junho de 2022.
ANDERSON FERREIRA. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 82/2022.
Início Cadastro de Propostas: 14/06/2022 às 08h:00 . Término Cadastro de Propostas:
28/06/2022 às 08h30min Abertura de Propostas Iniciais: 28/06/2022 às 08h30min
Início do Pregão (Lances): 28/06/2022 às 09h00min Local: www.bllcompras.org.br
“Acesso Identificado no link – “licitações”. Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).Objeto: aquisição de unformes esclares para as
escolas EMEI, CEMEI, Creche Municipal e EMEF, com destinação ao Departamento
da Educação, às redes municipais de ensino, conforme quantidades e especificações
constantes do Anexo I. O edital na integra pode ser obtido pelos interessados na
Prefeitura Municipal de Pirangi, Departamento de Licitações, a Rua Marechal Floriano
Peixoto, nº 579, Pirangi, das 09:00 às 11:00 e das 12:30 às 15:00 horas ou pelo site:
www.pmpirangi.com.br, informações: fone (17) 3386.9600, ou ainda, com a Diretora
Municipal de Educação Ana Maria V. Fernandes.
Angela Maria Busnardo – Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2022 - EDITAL Nº 109/2022
Objeto: Prestação de serviços para execução de piso em concreto industrial, com mão
de obra e fornecimento de materiais, com e sem equipamentos mecânicos, através do
Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo período de 12(doze)
meses, com prazo para o início dos serviços em até 15 (quinze) dias, conforme as
descrições constantes no Anexo I do processo licitatório. O edital está disponível
gratuitamente, através do “site” da Prefeitura na internet www.indaiatuba.sp.gov.br.
Os envelopes deverão ser entregues, diretamente à Pregoeira Cátia de Freitas S.
Leite, na sala de reunião do Departamento de Licitações, localizado à Av. Engº. Fábio
Roberto Barnabé, nº 2.800 - Jardim Esplanada II - Indaiatuba/SP, às 09:00 horas do
dia 24 de junho de 2022. Informações através dos telefones nºs.: (19) 3834-9176 /
(19) 3834-9085.
INDAIATUBA, 09 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022 - EDITAL Nº 111/2022
Objeto: Aquisição de adesivos e placas de identificação para sinalização de espaços
físicos externos e internos dos Departamentos desta Prefeitura e veículos oficiais,
através do Sistema de Registro de Preços, com entregas parceladas pelo prazo de
12(doze) meses, com prazo de cada entrega/instalação em até 20(vinte) dias, de
acordo com as descrições constantes do Anexo I, que faz parte do processo licitatório.
O edital está disponível gratuitamente, através dos sites: www.bbmnetlicitacoes.com.br
e www.indaiatuba.sp.gov.br. Este Pregão se realizará de forma ELETRÔNICA, através
da BBM – Bolsa Brasileira de Mercadoria, na data 27 de junho de 2022, às 09:00
horas. Maiores informações, no Departamento de Licitações, através do telefone nº
(19) 3834-9176 / (19) 3834-9085.
INDAIATUBA, 09 DE JUNHO DE 2022
TULIO JOSE TOMASS DO COUTO
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO

5ª Vara Cível do Foro de Araraquara/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO nº 0017364-20.2013.8.26.0037 - (Ordem nº 1.238/2013). O MM. Juiz de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Araraquara, Estado de São Paulo, Dr. Mário Camargo Magano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial para LOPES E OLIVEIRA SORVETERIA LTDA. ME, CNPJ 13.761.293/
0001-71 e FABIANA DE OLIVEIRA RICARDO LOPES, CPF 264.921.508-99, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: é credor dos executados da quantia de R$ 15.000,00, referente à cédula de crédito
bancário (Conta Garantida Renovação Automática Aval - PJ) sob nº 003.341.314, emitida em 05/01/2012. E encontrando-se os executados em
lugar incerto e não sabido, é expedido presente edital de CITAÇÃO dos executados para, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, que é de 30 dias, efetuarem o pagamento do débito devidamente atualizado, acrescido dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado do débito, o qual será reduzido em caso de pagamento no prazo assinalado, ficando advertidos de que dispõem
do prazo de 15 dias, para embargarem a execução, independentemente da realização de penhora, e de nova intimação, no qual poderão, reconhecendo
o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, requererem o
pagamento parcelado do débito, nos termos do art. 916 do CPC, sob pena de realização da penhora em tantos bens quantos bastem para solvência
do débito. Decorrido o prazo sem pagamento ou oferecimento de embargos, 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 Araraquara, aos 19 de outubro de 2021.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA
DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de maio de 2022, às 17h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de
15/12/1976 (“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas,
nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Márcio Magalhães Hannas. Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração de contrato com terceiro. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates e discussões, deliberaram aprovar: (i)
A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Conforme atribuição prevista no artigo 6º, incisos (ix) e (xi) do Estatuto Social da Companhia, a celebração de contrato de
fornecimento de equipamentos para manutenção da via permanente das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda dos
trens metropolitanos de São Paulo, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida
e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo
com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº
14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 17 de maio de 2022. Assinaturas: Márcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., por Márcio Magalhães Hannas; e (2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lúcia Dinis
Ruas Vaz. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Márcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa - Assinado com Certicado Digital ICP Brasil e Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com
Certicado Digital ICP Brasil. JUCESP nº 279.926/22-4 em 01.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1037247-78.2018.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Andre Luiz da Silva da Cunha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RENATO
MONTELLI, RG nº 32.894.033-1 e CPF/MF n° 307.491.738-58, que MME FOMENTO MERCANTIL LTDA., ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$11.044,93, derivada do Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida
Com Pacto de Novação Expressa e Assunção de Solidariedade, anexa aos autos. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado
inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL X DO IPIRANGA/SP
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1004389-20.2019.8.26.0010. (A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos
Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JORGE PERES GUIMARÃES,
Brasileiro, Solteiro, Autônomo, RG 8008312, CPF 732.186.008-63, com endereço à Avenida
Doutor Pedro Lessa, 1540, Ponta da Praia, CEP 11025-000, Santos - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de CONDOMÍNIO PRIME HOUSE, para
o recebimento de R$ 18.014,58 (Ago/19) mais parcelas vincendas até o pagamento, ref.
a débitos de condomínio do apto. 2032, Cond. Autor, sito à Rua Agostinho Gomes, 1326,
São Paulo/SP. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, com as advertências do artigo 344 do CPC (presunção de veracidade
da matéria fática apresentada na petição inicial), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, sendo que em caso de revelia será nomeado Curador Especial (CPC, art. 257, IV).
Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo.

gazetasp.com.br
Sexta-feira, 10 De junho De 2022
1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DE SÃO PAULO
EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, na venda dos
bens móveis abaixo descritos, pertencentes à MASSA FALIDA DE ZETA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., representada pela Administradora Judicial nomeada DRA. DANIELA TAPXURE SEVERINO, CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO E FAZENDAS PUBLICAS. Processo nº 001633979.2010.8.26.0100. O DR. JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências
e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE ZETA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. O leilão será realizado com fulcro na Lei nº 11.101/2005 e 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, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª PRAÇA que terá início em 24/06/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 08/07/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 2ª PRAÇA
em 08/07/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 22/07/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos
lances com valor igual ou superior a 50% de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 3ª PRAÇA
em 22/07/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 08/08/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos
lances com qualquer valor. Por se tratar de leilão eletrônico (art.142,I da Lei 11.101/05, alterada pela
Lei 14.112/20), os interessados e eventuais proponentes, devem se atentar as regras específicas
previstas no artigo 142 e seguintes da Lei 11.101/05, inclusive apenas no que couber, as regras da lei
13.105/2015 do CPC, conforme preceitua o artigo 142, § 3º da Lei 11.101/05.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 DISPONÍVEL NO
SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR . 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 todos os CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS PÚBLICAS ADMINISTRADOR
JUDICIAL, FALIDA E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, do leilão judicial. Não constam nos
autos recursos ou causas pendentes de julgamento. Por devidos efeitos legais, é expedido o presente
edital, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado por extrato, no lugar de costume,
na forma da lei. DR. JOÃO DE OLIVEIRA FILHO. Juiz de Direito.
Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br
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2ª VARA CÍVEL DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP.
EDITAL DE LEILÃO dos bens abaixo descritos, para conhecimento de eventuais interessados na
lide e INTIMAÇÃO da requerida METALURGICA FERRCALD LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob
nº 04.478.107/0001-09, com sede à Rua Oswaldo Grandizoli, nº 1.305, Campo Limpo Paulista - SP,
CEP: 13.236-532 e demais interessados, extraída dos autos da Execução de Título Extrajudicial,
promovida por METAIS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 68.075.613/0001-21, com
sede à Rua União, nº 681, Vila Jundiainopolis, Jundiaí – SP, CEP: 13.206-650. VALOR APROXIMADO DA AÇÃO: R$ 1.851,49 (um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos).
PROCESSO SOB O Nº 1002279-29.2016.8.26.0115.O DR. MARCEL NAI KAI LEE, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Campo Limpo Paulista/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por este Juízo
processam-se os autos da Execução de Título Extrajudicial em face de METALURGICA FERRCALD LTDA ME. O leilão será realizado com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, 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 Leilão que terá início em 28/06/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 12/07/2022 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 Leilão no dia 12/07/2022 às 14:01 horas,
encerrando-se no dia 26/07/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% 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 E VALOR DO BEM DISPONÍVEL NO SITE: WWW.TMLEILOES.COM.BR .Fica o
EXECUTADO, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu
endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação
considerar sê-a feita por meio do próprio edital de leilão. Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. DR. MARCEL NAI KAI LEE. Juiz de Direito.
Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Edital de Alienação de Ativos na forma do artigo 140 da Lei 11.101/2005, respeitando a ordem
preferencial dos incisos I, II, III e IV, bem como outras modalidades e CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS, expedido nos autos da Falência da empresa MDF Automação e Componentes Industriais Ltda-ME, processo nº 1095595-73.2018.8.26.0100 da 1ª Vara Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo-SP. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo-SP, Dr.
Leonardo Fernandes dos Santos, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que realizar-se-á a alienação dos bens abaixo descritos, nas
seguintes modalidades, nas datas, locais, horários e sob as condições adiante descritas. O leilão
será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.hastapublica.com.br. O 1º leilão terá início no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital e encerrar-se-á às
14:00 horas do dia 15 de junho de 2022. Caso os lances ofertados não atinjam o valor de avaliação dos bens, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 22 de junho
de 2022 – 2º leilão. Caso os lances não atinjam 50% do valor de avaliação, o leilão seguir-se-á
sem interrupção, por qualquer preço, até às 14:00 horas do dia 29 de junho de 2022 – 3º leilão.
O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial, Euclides Maraschi Junior - JUCESP 819. Do valor
mínimo de venda dos bens – No primeiro leilão, o valor mínimo para a venda dos bens apregoados
será de 100% do valor de avaliação. No segundo leilão, a alienação dar-se-á pelo maior valor
ofertado, desde que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, e no terceiro leilão a alienação
dar-se-á por qualquer preço, casos em que ficará condicionada à aprovação do Magistrado, Ministério Público e Administrador Judicial. 1 – ALIENAÇÃO EM BLOCO DOS BENS – Artigo 140, III, Lei
11.101/2005 - Bens: Os bens objeto desta alienação estão devidamente arrecadados e avaliados,
estando o veículo depositado na Rua Mathilde Ferrari Marçon, 360, Bairro dos Casas, São Bernardo
do Campo-SP, conforme relação a seguir: 1.1 Da descrição do bem: 01) Veículo tipo caminhonete, marca GM/Montana Conquest, cor branca, placa AOA1177, ano fabr./mod. 2008/2009,
Combustível Álcool/Gasolina, Renavam 00989037290, Chassi 9BGXL80809B159891, avaliado
em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em 05/04/2022. 2 - ALIENAÇÃO DOS BENS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS – Artigo 140, IV, Lei 11.101/2005 - Em caso de ausência de proponentes
no item anterior, concomitantemente ao procedimento público de venda dos ativos, na forma dos
incisos I, II e III do artigo 140 da Lei 11.101/2005, dar-se-á início ao leilão individualizados dos
bens, nos termos do artigo 140, IV da Lei 11.101/2005, nos termos a seguir descritos. 2.1 Dos
bens – Bens descritos no item anterior, os quais serão disponibilizados no portal www.hastapublica.
com.br, por meio do qual os interessados terão acesso às fotos e à descrição detalhada dos bens
a serem apregoados. 2.2 Dos débitos – Os bens serão apregoados sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor (“aquisição originária”), exceto se o
arrematante for: * sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; * parente, em linha
reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade
falida, ou * identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão (artigo 141, da
Lei nº 11.101/2.005). 2.3 Da visitação - As visitas deverão ser agendadas via e-mail operacional@
hastapublica.com.br. 2.4 Dos lances – Os lances poderão ser ofertados pela rede Internet, através
do Portal www.hastapublica.com.br, em igualdade de condições. 2.5 Da comissão do Leiloeiro Oficial - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação dos bens. A comissão devida não está inclusa no
valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as
despesas incorridas. 2.6 Do pagamento - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço dos
bens arrematados, deduzido o valor da caução ofertada, se for o caso, no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo
responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 2.7 Do pagamento da comissão - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do
encerramento do leilão, através de deposito junto ao Banco Itaú agência 0150 na conta corrente nº
26.800-1 em nome de HASTAPUBLICABR Promotora de Eventos Ltda. CNPJ nº 16.792.811/000102. 2.8 Das demais disposições - Caso o arrematante não efetue o pagamento dentro do prazo de
24 (vinte e quatro) horas da homologação do leilão, a arrematação será cancelada e o proponente
pagará multa de 3% (três por cento) sobre o valor do lance, sendo que 2% (dois por cento) da multa
será destinado à Massa Falida e 1% (um por cento) será destinado à Leiloeira em razão do serviço
prestado, podendo, ainda, o Juiz aprovar a venda do(s) bem(ns) para o segundo colocado, pelo
último lance por ele ofertado. As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2.005
e, no que couber, o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº
22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o caput do artigo 335, do CP, as Normas
de Serviços Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça – NSJCGJ e a Lei nº 14.112/2020. Todas
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no portal www.hastapublica.com.br. A publicação
deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2022. Leonardo Fernandes dos Santos, Juiz de Direito
Edital de Intimação de Hasta Pública - J3310
VARA: 2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL CÍVEL
COMARCA DE SÃO PAULO/SP PROCESSO Nº: 0044778-66.2011.8.26.100
AUTOR: Espólio de Moyses Liberman (repr. por Carla Zucchi Weissheimer - Inventariante Dativa)
RÉU: Dina Liberman; Maria Luiza Andrade Liberman; Sandra Liberman; Mirian Liberman (rep. por
Adolpho Liberman Gonçalves); Bruna Liberman Milian TERCEIROS: Condomínio Edifício Casablanca; Rosana da Silva Nazario Mingorance; Thais Jurema Silva; AGFA Gevaert do Brasil Ltda.; João
Luciano Pinto; Albino Sociedade de Advogados; Fazenda Nacional; Oswald Caravelas Participações
e Negócios S/C Ltda.; Sergio Carlos Seno; Condomínio Mediterrâneo; Município de São Paulo/SP 1ª
PRAÇA: 04/07/22(15h00) até 07/07/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(15h00) até 27/07/22(15h00)50% do valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM:
Um partamento nº 12, localizado no 1º andar ou 2º pavimento do Condomínio Edifício Casablanca,
situado na Rua Conselheiro Brotero, nº 1065, no 11º Subdistrito - Santa Cecília, São Paulo/SP, contendo a área privativa de 121,92m², a área comum de 106,87m², já incluído o direito à guarda de
2 automóveis de passeio na garagem coletiva do edifício, perfazendo a área total construída de
228,79m², correspondendo-lhe a fração ideal de 4,37655% no terreno do condomínio. MATRÍCULA:
79.245 do 2º CRI de São Paulo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.250.000,00 (em Nov/21). Ficam INTIMADOS
os supracitados e demais interessados das presentes designações.
Edital de Intimação de Hasta Pública - J3430
VARA: 35ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/
SP PROCESSO Nº: 0712736-84.1992.8.26.0100 AUTOR: Darcy Lino de Mattos Franco; Espólio de
Paulo Roberto de Matos Franco; Silvana Aparecida Soriana de Souza; Espólio de Antonio Carvalho
Neto; Antonio Caio de Carvalho; Edna Mondini de Carvalho; Espólio de Carlos Eduardo Alves de Lima
Franco; Silvia Regina de Mattos Franco RÉU: Arcos Incorporadora Ltda. TERCEIROS: Eduardo Mussa Assaly; Edson Mussa Assaly; Adalberto Aparecido Ferreira da Silva; Márcia Bueno da Silva; BMJC
Estruturas Metálicas Ltda.; Fazenda do Estado de São Paulo; Fazenda Municipal de Itupeva; Banco
Santander Brasil S/A; Adevanir José Ribeiro 1ª PRAÇA: 04/07/22(15h00) até 07/07/22(15h00) e 2ª
PRAÇA: 07/07/22(15h00) até 27/07/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp
1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Um imóvel localizado na Avenida Emílio Checchinato,
nº 3.100, Bairro São Roque da Chave, Itupeva/SP, área destacada da gleba “B”, da Fazenda Inhandjara, designada como Gleba A-2, com área de 6.555,88m², que assim se descreve: - tem início no
ponto P6, situado junto à Avenida Emilio Checchinato e em divisa com o remanescente A-1; deste
ponto segue pela citada Avenida no sentido para Itupeva, numa distância de 105m em curva, até
alcançar o ponto P7; deste ponto deﬂete à direita e confrontando com op remanescente A-1, segue
72,88m no rumo de 84º52’46”NE até o ponto P9, deste ponto deﬂete novamente à direitae na mesma
confrontação segue 70m rumo de 10º31’22”SE, até atingir o ponto P6, ponto de partida desta descrição. MATRÍCULA: nº 45.896 do 1º CRI de Jundiaí/SP. AVALIAÇÃO: R$ 5.500.000,00 (em Nov/15).
Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como
da penhora realizada em 19/10/1994.
Edital de Intimação de Hasta Pública - J3678
VARA: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP PROCESSO Nº:
0016343-08.2012.8.26.0566 AUTOR: Rosana Ramos RÉU: Geraldo de Assis CÔNJUGE: Roseli Borges Pessoa de Assis TERCEIROS: Banco do Brasil S.A (Agência Patos
de Minas) CREDOR HIPOTECÁRIO: Banco do Brasil S.A (Agência Patos de Minas) 1ª PRAÇA:
04/07/22(15h00) até 07/07/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(15h00) até 27/07/22(15h00)-60% do
valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Três sortes
de terras anexas e divididas formando um único bloco dividido situada na Fazenda Prata dos Netos
lugar Ema distrito da sede deste munícipio com área de Ha.12.00 (doze hectares) de cultura dentro
das seguintes divisas e confrontações: “Começa no marco ‘ cravado na Rodovia Presiente Olegário
x Cruzeiro da Prata, segue pela mesma rodovia, passando pelo marco do pau terra até um canto
com a estrada carreira daí volve a esquerda pela estrada carreira confrontano com Adão Pacheco da
Silva e Celestino Salomão Pimenta até o córrego do Lobo, daí volve a esquerda pelo córrego do Lobo
acima até um marco no canto da cerca, daí volve a esquerda por cerca de arames confrontando com
José Teixeira (vulgo Zé Angu) até o marco ponto inicial cravado no barranco na Rodovia Presidente
Olegário x Cruzeiro da Prata. MATRÍCULA: nº 10.810 do CRI de Presidente Olegário-MG. AVALIAÇÃO: R$ 2.146.230,90 (em Fev/20). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das
presentes designações, bem como da penhora realizada em 07/02/20.
Edital de Intimação de Hasta Pública - J3597
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP PROCESSO Nº:
1014991-29.2020.8.26.0562 AUTOR: Condomínio Rossi Mais Santos RÉU: Liepaja Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Construtora Rossi) TERCEIROS: Município de Santos/SP; Caixa Econômica Federal - CEF CREDOR HIPOTECÁRIO: Caixa Econômica Federal - CEF 1ª PRAÇA:
04/07/22(15h00) até 07/07/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(15h00) até 27/07/22(15h00)-50% do
valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Um apartamento sob nº 94, localizado no 10º pavimento, da Torre C “Torre Continental”, na parte posterior
intermediária do empreendimento denominado Rossi Mais Santos, situado na Avenida Dr. Haroldo
de Camargo, nº 60, no bairro Areia Branca, Santos/SP, possui a área privativa de 64,360m², a área
comum de 43,538m², a área total construída de 107,898m², correspondendo uma fração ideal de
terreno e das demais partes e coisas comuns do condomínio de 0,002780 do todo, confrontando
sempre de quem posicionado na área comum, na parte central dos dois acessos à respectiva torre,
demarcados no projeto, olha para a mesma, pela frente da área comum, na parte central dos dois
acessos á respectiva torre, demarcados no projeto, olhar para a mesma, pela frente com a área comum do condomínio, do lado dieito com hall social e apartamento de ﬁnal 3, do lado esquerdo com a
área comum do condomínio e nos fundos com apartamento de ﬁnal 5. Com direito ao uso de 1 (uma)
vaga de garagem individual e indeterminada, destinada ao estacionamento de um veículo de passeio,
pela ordem de chegada. MATRÍCULA: 87.174 do 1º CRI de Santos/SP. AVALIAÇÃO: R$ 275.000,00
(em Nov/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações,
bem como da penhora realizada em 19/04/21.

CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA
DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF Nº. 42.288.184/0001-87 - NIRE Nº. 35300570588 - COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de maio de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Manoel de Azambuja Brilhante, 55, bairro Centro, Osasco/SP. 2. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976
(“LSA”). 3. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do
parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Presidente: Márcio Magalhães Hannas. Secretário: Roberto Vollmer Labarthe. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a contratação de Hedge, na modalidade Non Deliverable Forward
(“NDF”), para proteção cambial. 6. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após
debates e discussões, deliberaram aprovar: (i) A lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o
artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; (ii) Conforme atribuição prevista no artigo 6º, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia, a contratação, pela Companhia, de Hedge, na modalidade NDF, para proteção cambial, referente às suas obrigações contratuais perante o Estado de São Paulo (“Poder Concedente”), em virtude do procedimento licitatório promovido pelo Poder Concedente e nos termos do Edital da Concorrência Internacional nº 01/2020 (“Contrato de Concessão”), relativo ao fornecimento e implantação do Sistema de Alimentação Elétrica das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda dos Trens Metropolitanos de São Paulo e do Sistema de Sinalização necessário ao funcionamento da Linha 8Diamante, com as empresas Siemens Alemanha (“SIEMENS MOBILITY GmbH”) e Siemens Espanha (“SIEMENS RAIL
AUTOMATION S.A.”), tudo conforme termos e condições apresentadas nesta assembleia. 7. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no
parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a
registro perante a Junta Comercial competente. Osasco/SP, 12 de maio de 2022. Assinaturas: Márcio Magalhães Hannas, Presidente e Roberto Vollmer Labarthe, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., por Márcio Magalhães Hannas; e
(2) RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A., por Paulo José Dinis Ruas e por Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz. Certifico que a
presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Márcio Magalhães Hannas - Presidente da Mesa - Assinado
com Certicado Digital ICP Brasil e Roberto Vollmer Labarthe - Secretário - Assinado com Certicado Digital ICP Brasil.
JUCESP nº 278.581/22-5 em 01.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL Nº U05/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 CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS –
CNPJ 60.187.937/0001-40 e SP-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
– CNPJ 11.159.646/0001-32, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e
suas alterações, o IMÓVEL: Terreno constituído pelo lote nº 05, da quadra “U”, do loteamento “Residencial Fazenda São
José”, em Santana de Parnaíba/SP, com área total de 384,60m². Matrícula nº 160.625 – Registro de Imóveis Comarca
de Barueri/SP. 1º LEILÃO 23/06/2022 às 11:00 - VALOR: R$ 232.808,32. 2º LEILÃO 24/06/2022 às 11:00 - VALOR: R$
R$ 297.250,40. Encargos do arrematante: pagamento à vista do valor do arremate e 5% de comissão da leiloeira;
emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; ITBI e despesas com
escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da
Propriedade em 10/05/2022. O Fiduciante - ALISSON STEFANO GONÇALVES CPF 377.314.968-99 – comunicado das
datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar
conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL DE LEILÃO – EXTRAJUDICIAL

Edital de Leilão Extrajudicial em que o LEILOEIRO OFICIAL DANIEL MELO CRUZ, matriculado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo sob o n.º 1.125, devidamente autorizado pelos CREDORES FIDUCIÁRIOS, BRUNO LEANDRO
LOSKA, RG nº 28305555-SSP-SP, CPF/MF nº 341.762.148-80, administrador de empresas, brasileiro, solteiro, maior, residente e domiciliado na Rua Anatole
France, nº 121, Sacomã, CEP 04283-050; e LETÍCIA ELLEN PIRES LOSKA, RG nº 54.145.917-SSP-SP, CPF/MF nº 425.462.638-03, cuidadora de idosos,
brasileira, solteira, marior, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Marquês de Maricá, nº 447, Sacomã, São Paulo-SP, , de outro lado, na qual figura
como OUTORGADA DEVEDOR FIDUCIANTE: CAS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA. inscrita no CNPJ/ME sob o nº
21.786.321/0001-33, com sede na Rua Costa Carvalho, 148, sala 1, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05429-000, para o qual deve ser endereçada a presente
notificação, representada por MARIA TEREZA AINA SADEK, RG 3.679.139-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 022.134.948-00; MARIA INÊS
AINA SADEK FARIA, RG 3.679.149-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 022.299.438-04; MARIA DA GLÓRIA AINA SADEK DE OLYVEIRA, RG
4.600.411 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o número 022.470.468-00; MARIA CRISTINA TRANCHESI SADEK, RG 3.933.036-9 SSP/SP, inscrita no CPF/
MF sob o número 295.222.278-97; FERNANDA TRANCHESI SADEK, RG 26.660.235-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob número 257.359.038-02; JOSÉ
CARLOS AINA SADEK JÚNIOR, RG 26.723.958-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 268.130.308-76; e, MARCELO TRANCHESI SADEK, RG
26.436.655-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o número 296.319.768-31. ANUENTE/CO-DEVEDORA: RESIDENCIAL VIDALEGRE SPE LTDA., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº30.428.372/0001-84, com sede na Rua Costa Carvalho, 148, sala 2, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05429-000, representada por JOSÉ
CARLOS AINA SADEK JÚNIOR, RG 26.723.958-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 268.130.308-76– endereço eletrônico: jsadek@tsengenharia.com.
Levará a público a LEILÃO EXTRAJUDICIAL, a venda do imóvel abaixo descrito com início no dia 17 de junho de 2022 com abertura ás 8h e 00min
e encerramento no dia 21 de junho de 2022 às 13h e 10min, com lance mínimo igual ou superior ao valor da avaliação, que é de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais). Caso não haja licitantes seguir-se-á interruptamente 2ª PRAÇA, seu encerramento será no dia 07 de julho
de 2022 às 13h10min, em mesma forma, com lance mínimo igual ou superior ao valor de R$ 583.495,19 (quinhentos e oitenta e três mil,
quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos. RELAÇÃO DO BEM: Um terreno situado na Rua Melquiades, lote 16 da quadra M,
na Vila Marari, no 29º Subdistrito – Santo Amaro, com a área de 253m², principiando suas divisas a 22m aproximadamente da rua Celso, na
quadra compreendida pelas referidas ruas e Av. Central, mendindo 11m de frente, por 23m da frente aos fundos de ambos os lados, fechadno
no fundos, com 11m, confrontando à direita com propriedade de Genaro Barone, À esquerda com Celso David do Valle e outros e nos fundos
com propriedade da Imobiliária Construtora Americana Ltda. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 120-191-0026-5. Matriculado no 11º CRI de
São Paulo-SP sob o nº 67.813. DO LOCAL DO BEM: Rua Melquiades, 29-35 , Vila Marari – São Paulo/SP - CEP: 04402-220. VALOR DA
AVALIAÇÃO: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL (bem como emolumentos para registro e
transferência): R$ 583.495,19 (quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).
Edital de Intimação de Hasta Pública - J2226
VARA: 1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP PROCESSO Nº: 0003788-96.2017.8.26.0011 AUTOR:
Silvone Martins Queiroz, Vasthi Del Sole Queiroz e Noemy Del Sole Guimarães; Jean Del Sole Guimarães, Jeanne Del Sole Guimarães de Oliveira e Jessé Del Sole Guimarães (herdeiros de Lemuel
Guimarães) RÉU: Elen Del Sole CÔNJUGE: Jânio dos Santos Mesquita TERCEIROS: Município de
São Paulo/SP 1ª PRAÇA: 04/07/22(15h00) até 07/07/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(15h00) até
27/07/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.
com.br. BEM: Um prédio situado na Rua Lemos Conde, nº 22-A, Vila Beatriz, no 39º subdistrito, Vila
Madalena, e o terreno medindo 10m de frente, igual largura nos fundos, por 26,78m da frente aos
fundos do lado esquerdo visto da Rua, 26,88m do lado direito, com a área de 268,25m²,confrontando do lado esquerdo com o lote 7, do lado direito com o lote 9 e nos fundos com quem de direito.
MATRÍCULA: 102.782 do 10º CRI de São Paulo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 1.633.000,00 (em Mar/22).
Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes designações, bem como
da penhora realizada em 24/01/19.
Edital de Intimação de Hasta Pública - J2242
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
PROCESSO Nº: 1031574-25.2016.8.26.0564 AUTOR: Condomínio Granville RÉU: Valter Roberto
Patrão CÔNJUGE: Valquiria Fantini Patrão TERCEIROS: Monaliza Pires Ferraz de Campos; Município de Guarujá-SP 1ª PRAÇA: 04/07/22(14h00) até 07/07/22(14h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(14h00)
até 27/07/22(14h00)-60% do valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.
d1lance.com.br. BEM: (50%) Lote nº 8, da quadra 39, do loteamento Condomínio Granville, município, distrito e comarca de Guarujá, medindo 16,80m de frente para a Rua U, por 48m da frente aos
fundos, de ambos os lados, tendos nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área total
de 806,40m², confrontando do lado direito com o lote nº 7, do lado esquerdo com o lote nº 9 e nos
fundos com o lote 2, correspondendo-lhe a fração ideal de 8,849620% do terreno e demais coisas
de uso comum do condomínio. MATRÍCULA: nº 15.204 do CRI de Guarujá-SP. AVALIAÇÃO: R$
1.011.700,00 (100% = R$2.023.400,00) (em Jul/19). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais
interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada em 06/03/18.
Edital de Intimação de Hasta Pública - J3022
VARA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
PROCESSO Nº: 4001326-30.2013.8.26.0564 AUTOR: Banco Bradesco S/A RÉU: Fábrica de Pisos Paulista Ltda.; José Peres ; Neusa Maria Dias Ledo TERCEIROS: Município de São Bernardo
do Campo CREDOR HIPOTECÁRIO: Banco Santander (Brasil) S/A 1ª PRAÇA: 04/07/22(14h00)
até 07/07/22(14h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(14h00) até 27/07/22(14h00)-55% do valor de 1ª Praça.
CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Um terreno designado de
parte do lote nº 14, da quadra nº 6, da Vila Campestre, São Bernado do Campos/SP, medindo 6m de
frente para a Alameda Glória, tendo igual medida nos fundos e , da frente aos fundos, de ambos os
lados mede 30m, encerrando a área de 180m², confrontando do lado direito , visto da rua com o remanescente do lote 14, onde está eregido o prédio nº 588, da Alameda Glória, do lado esquerdo com
o lote nº 13 da mesma quadra e, pelos fundos, com imóvel pertencente à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo. MATRÍCULA: 76.778 do 1º CRI de São Bernardo do
Campo/SP. AVALIAÇÃO: R$ 585.000,00 (em Fev/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais
interessados das presentes designações, bem como da penhora realizada em 18/02/14.
Edital de Intimação de Hasta Pública - J3603
VARA: 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP PROCESSO Nº:
1002518-92.2016.8.26.0451 AUTOR: Alexandre Corrêa de Toledo; Antonio Luiz de Campos Gurgel;
Celso Silva Toledo; Ecyra Maria de Toledo Pelizon; Érica Gil Hernandes de Toledo; Franklina Maria
Bragion de Toledo; Jocelyne Martins Rodrigues; Márcio Martins Rodrigues; Maria Angela Melo de
Campos Gurgel; Maria Helena Claro de Toledo; Maria Regina de Campos Melo; Monica Martins Rodrigues; Nelson de Souza Rodrigues; Pedro Francisco Martins Rodrigues; Roberto Estevão Bragion
Toledo; Rosa Maria San Juan de Melo; Sidney Pelizon; Sueli Aparecida da Silva Rodrigues; Cristiano
Teixeira Mendes; Carlos Teixeira Mendes; Renata Kotuky Teixeira Mendes RÉU: Arlete Soares; Benedito Sergio Souza; Graziela Aparecida Soares Boccato; Lilian Aparecida de Souza Prezotto; Espolio
de Linezio Soares (repr. Juliana Soares Thomazini); Luis Franklin Duarte Boscariol; Maria Elisabete
de Souza Vitti; Paulo Duarte Boscariol; Polinercio Casarini de Souza; Rosa Maria de Souza; Sandra
Therezinha de Souza ; Vanda Maria Duarte Boscariol TERCEIROS: Júlio Cesar Mutti; Juliana Soares Thomazini (herdeira de Linezio Soares); Luana de Souza Soares (herdeira de Linezio Soares);
Daiane de Souza Soares (herdeira de Linezio Soares); Luan de Souza Soares (herdeiro de Linezio
Soares); Município de Piracicaba/SP; Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 1ª PRAÇA:
04/07/22(15h00) até 07/07/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(15h00) até 27/07/22(15h00)-60% do
valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.d1lance.com.br. BEM: Uma casa
residencial, situada a Avenida Estados Unidos, nº 988, Bairro Cidade Jardim, Piracicaba/SP, com seu
respectivo: terreno e quintal, medindo 18,60m de frente, por 40,90m do lado direito, onde divide com
as propriedades do Dr. Roberto Fleury Novaes, Ranieri Morine, Fortunato Lyra Júnior ou sucessores e Antonio Manesco; 29,60m do lado esquerdo, onde divide com as proriedades do Dr. Matheus
Amalﬁ Neto, Dr. Heladio do Amaral Melo e nos fundos mede 13,60m, onde divide com a propriedade
do Dr. Nelio Ferraz de Arruda. MATRÍCULA: 6.189 do 1º CRI de Piracicaba/SP. AVALIAÇÃO: R$
1.140.878,00 (em Out/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes
designações.
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Edital de Intimação de Hasta Pública - J3639
VARA: 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP PROCESSO
Nº: 1020388-30.2019.8.26.0554 AUTOR: Açovisa Indústria e Comércio de Aços
Especiais Ltda. RÉU: Indústria Metalúrgica Gepetec Ltda.; Genesio Teixeira de Barros; Tereza Veronesi de Barros; Marcos Teixeira de Barros; Renata Coelho de Barros TERCEIROS: Município de
Santo André-SP 1ª PRAÇA: 04/07/22(15h00) até 07/07/22(15h00) e 2ª PRAÇA: 07/07/22(15h00)
até 27/07/22(15h00)-60% do valor de 1ª Praça. CONDUTORES: Jucesp 1059 e 1106, pela www.

d1lance.com.br. BEM: Um terreno constituído de partes do lote nº 22 e pelo lote nº 23 da quadra

nº 21, situado na Vila Valparaíso, medindo 20m de frente para a Rua Atibaia, por 40, da frente aos

fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de


800m², confrontando pelo lado direito visto da rua com os lotes p/24 e 25; pelo lado esquerdo com o

lote 21, Rua Atibaia, nº 888 e nos fundos com os lotes p/9 a p/12, Avenida Atlântica e com o prédio

nº 981 ds Avenida Atlântica. MATRÍCULA: nº 99.338 do 1º CRI de Santo André-SP. AVALIAÇÃO: R$

2.800.000,00 (em Nov/21). Ficam INTIMADOS os supracitados e demais interessados das presentes

designações, bem como da penhora realizada em 05/11/20.
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KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME N.º 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2022.
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 18 dias do mês de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Com- (p) aprovar a prestação, pela Companhia, de quaisquer garantias reais, avais, fianças ou outra modalidade de garantia fidejussória em favor das subsidiárias,
panhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030.
cujo valor exceda R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da (q) exceto pelo previsto no item “(p)” acima, aprovação de transações com partes relacionadas à Companhia que superem o menor dos seguintes valores:
Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 1% (um por cento) do ativo total da Companhia, com base nas últimas demonstrações financeiras anuais
3. MESA: Presidida pelo Sr. Emilio Rached Esper Kallas e secretariada pela Sra. Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão.
auditadas disponíveis;
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a reforma do Estatuto Social da Companhia, para: (a) reduzir o número mínimo de Diretores da Companhia; e (b) alterar (r) aquisição, cessão e/ou alienação de participação em capital social superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), exceto para a constituição
a regra de representação da Companhia; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações indicadas; e (iii) autorizar os de pessoas jurídicas Controladas pela Companhia e que tenham sido constituídas para a implementação de um ou mais projetos imobiliários da Companhia;
administradores para praticarem todos os atos necessários à efetivação das matérias aprovadas acima.
(s) definir e modificar programas de opção de outorga de compra de ações, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, a administradores e empre5. DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, autoriza- gados da Companhia, ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem direito de preferência para os acionistas, na forma prevista neste Estatuto Social,
ram a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo sendo certo que a competência para a aprovação das outorgas poderá ser delegada pelo Conselho de Administração para um comitê do Conselho de Adminis130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., e deliberaram o quanto segue:
tração, conforme venha a ser permitido pelo plano de opção de compra aprovado pela Assembleia Geral;
5.1. Aprovar, por 105.293 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a reforma do Estatuto Social da Companhia, com alterações pontuais (t) alteração, rescisão, ou celebração de (a) contratos de financiamento dos empreendimentos a serem desenvolvidos pela Companhia e/ou por qualquer uma de
de forma a refletir as modificações decorrentes da: (a) redução do número mínimo de Diretores da Companhia de 3 (três) para 2 (dois) membros; e (b) alteração suas subsidiárias envolvendo valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), individualmente; e (b) todos os demais contratos que não os citados
da regra de representação da Companhia.
no item “(a)” acima envolvendo valores acima de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), individualmente; e
5.2. Em decorrência da aprovação da matéria acima, o Estatuto Social da Companhia terá os seguintes dispositivos alterados: (i) alteração do caput do Artigo 18; (u) a fixação (e qualquer alteração posterior) de pagamento de bônus a qualquer empregado, conselheiro, diretor, administrador, sociedade controlada ou acioe (ii) alteração do Artigo 21. Os referidos artigos passarão a vigorar com a nova redação abaixo descrita e conforme consolidação constante do Estatuto Social nista da Companhia.
da Companhia, na forma do Anexo I à presente assembleia:
Parágrafo Único - Todos os valores estabelecidos neste artigo deverão ser anualmente atualizados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumi“Artigo 18 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, sendo um Diretor Presi- dor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a cada data de aniversário do presente estatuto social.
dente, um Diretor de Segmento de Negócio – Alto Padrão, um Diretor de Segmento de Negócio – Padrão Econômico, um Diretor de Segmento de Negócio - Loteamentos (em conjunto, os “Diretores de Segmentos de Negócio”), um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor de Engenharia,
Capítulo VI
um Diretor Jurídico, um Diretor de Incorporações e um Diretor de Controladoria, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração.
Diretoria
[…]
Artigo
18
A
Diretoria
será
composta
por,
no
mínimo,
2
(dois)
e,
no
máximo,
10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, sendo um Diretor PresiArtigo 21 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
dente, um Diretor de Segmento de Negócio – Alto Padrão, um Diretor de Segmento de Negócio – Padrão Econômico, um Diretor de Segmento de Negócio - Lo(a) pelo Diretor Presidente, individualmente;
teamentos
(em
conjunto,
os
“Diretores
de
Segmentos
de
Negócio”),
um
Diretor
Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor de Engenharia,
(b) por 1 (um) Diretor em conjunto com o Diretor Presidente;
(c) pela assinatura isolada de 1 (um) procurador, ficando estabelecido, entretanto, que, exceto pela representação individual da Companhia por seu Diretor um Diretor Jurídico, um Diretor de Incorporações e um Diretor de Controladoria, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo
1º
Os
Diretores
poderão
cumular
mais
de
uma
das
funções
indicadas
no caput deste artigo, mediante deliberação do Conselho de Administração.
Presidente, nos termos do item (a) acima, a representação individual da Companhia está limitada aos seguintes atos: (i) representação da Companhia perante a
Justiça Trabalhista, repartições e departamentos federais, estaduais e municipais, incluindo-se a Secretaria da Receita Federal, (ii) assinatura de correspondên- Parágrafo 2º - O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão no exercício de seus
cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
cias, incluindo as correspondências bancárias; e (iii) endosso de cheques para depósito nas contas bancárias da Companhia.
Parágrafo Único - As procurações deverão vedar o substabelecimento e serão assinadas, em nome da Companhia, (i) pelo Diretor Presidente, individualmente, Parágrafo 3º - Em caso de vacância de cargo de Diretor, definitiva ou temporária, o substituto será nomeado pelo Conselho de Administração, por meio da
ou (ii) por 1 (um) Diretor, em conjunto com o Diretor Presidente, sendo que as procurações para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, poderão ser assinadas primeira reunião do Conselho de Administração subsequente.
pelo Diretor Presidente e 1 (um) procurador com poderes específicos e permitir o substabelecimento. As procurações deverão especificar os poderes conferidos Artigo 19 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, por qualquer um dos Diretores de Segmentos de Negócio ou por quaisquer
dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, e a reunião somente será instalada
e, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, terão período de validade limitado a, no máximo, 2 (dois) anos.”
5.3. Aprovar, por 105.293 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos com a presença da maioria de seus membros. Será considerada regular a reunião de Diretoria em que todos os Diretores compareçam, independentemente de
convocação prévia.
os atos necessários à efetivação das matérias aprovadas nesta Assembleia, nos termos da legislação vigente.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões da Diretoria poderão ser convocadas pelo Diretor Presidente ou qualquer um dos Diretores de Segmentos de
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Emilio Rached Esper Kallas – Presidente; e Monique Eloize Carneiro Da Silva Negócio sem a observância do prazo previsto no caput acima, desde que sejam inequivocamente cientificados todos os demais membros da Diretoria.
Brandão – Secretária. Acionistas Presentes: Emilio Rached Esper Kallas; Raphael Esper Kallas; Thiago Esper Kallas; e Ther Gold Participações e Administração Parágrafo 2º - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu
S.A. (p. Emilio Rached Esper Kallas).
voto na forma do Parágrafo 5º deste artigo, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2022
Parágrafo 3º - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por
escrito antecipado, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico.
[Restante da página propositalmente deixado em branco]
Parágrafo 4º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação
será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão
(Página de assinaturas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Kallas Incorporações e Construções S.A., realizada em 18 de fevereiro de 2022)
expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico.
Parágrafo 5º - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, no Livro de
Mesa:
Registro de Atas da Diretoria. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma
do Parágrafo 5º deste artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica,
conforme o caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada a referido Livro logo após a transcrição da ata. As atas das reuniões da Diretoria da Companhia a serem
EMILIO RACHED ESPER KALLAS
MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA BRANDÃO
registradas na Junta Comercial poderão ser submetidas na forma de extrato da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinado pelo Secretário
Presidente
Secretária
da Mesa da Reunião da Diretoria.
Acionistas:
Artigo 20 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados
aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de
suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as
EMILIO RACHED ESPER KALLAS
RAPHAEL ESPER KALLAS
disposições deste Estatuto Social quanto à forma de representação, à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida
pelo Conselho de Administração, incluindo os itens indicados no Parágrafo 1º abaixo, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto
Social.
THER GOLD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
THIAGO ESPER KALLAS
Parágrafo 1º - Compete ainda à Diretoria:
(i) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
(ii) zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de Administração;
Companhia Aberta
(iii) administrar e conduzir os negócios da Companhia, observadas as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração, bem como a representação geral da
CNPJ/ME N.º 09.146.451/0001-06
Companhia, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente;
NIRE 35.300.358.996
(iv) nomear procuradores, devendo especificar no mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração observado que, no caso de procuração para
fins de representação judicial, arbitral e administrativa, poderá ser por prazo indeterminado;
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(v) proceder à alienação de bens do ativo, fazer acordos, contratar, contrair obrigações, celebrar contratos, confessar dívidas, abrir, movimentar e encerrar contas
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em estabelecimentos bancários ou de crédito, renunciar, transigir, dar e receber quitação, conceder ônus reais e prestar garantias, com relação a qualquer direito
ou obrigação da Companhia, desde que pertinente às operações sociais, observada alçada de deliberação do Conselho de Administração;
ANEXO I
(vi) autorizar a abertura e o encerramento de filiais no País ou no exterior; e
(vii) emitir e aprovar instruções internas julgadas úteis ou necessárias, observado o disposto neste Estatuto Social e na regulamentação em vigor.
ESTATUTO SOCIAL
Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Presidente coordenar a ação dos Diretores e dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da
Companhia, competindo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:
Capítulo I
(i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
Denominação, Sede, Objeto e Duração
(ii) administrar o dia-a-dia e os negócios da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e a execução das decisões tomadas em Assembleia Geral e
Artigo 1º - A Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital autorizado, regida pelo presente Estatuto Social e nas Reuniões do Conselho de Administração;
pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
(iii) administrar e supervisionar os negócios da Companhia em geral; e
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP
04508-030 e poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do País ou (iv) emitir e aprovar regras internas que entenda necessárias.
Parágrafo 3º - Compete ao Diretor de Segmento de Negócio – Alto Padrão incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
do Exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a incorporação, construção e comercialização de bens imóveis próprios ou de terceiros, (ii) a prestação de ser- (i) observar as diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração e cumprir o orçamento, inclusive no que tange
viços de engenharia pertinentes às atribuições dos responsáveis técnicos, (iii) a locação e administração de bens móveis, (iv) a administração de bens e negócios a aspectos de capital de giro e investimentos, para o segmento de negócio de alto padrão, sendo o principal responsável por tais resultados;
próprios e de terceiros, (v) a compra e venda de insumos e materiais para a construção civil; (vi) a prestação de serviços de assessoria e consultoria imobiliária (ii) planejar, definir e administrar as estratégias comerciais e monitorar o atingimento das metas comerciais para o segmento de negócio de alto padrão;
(iii) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as
em contratos de financiamento bancários e afins, e (vii) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista.
atividades relativas às operações do segmento de negócio de alto padrão da Companhia, sobretudo no que tange suas vendas, receitas, rentabilidade, custos e
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
despesas e outros aspectos quantitativos e qualitativos; e
(iv) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, coordenar e supervisionar a execução das operações do
Capítulo II
segmento de negócio de alto padrão e as metas operacionais e financeiras definidas para tal segmento.
Capital Social e Ações
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 631.783.219,43 (seiscentos e trinta e um Parágrafo 4º - Compete ao Diretor de Segmento de Negócio – Padrão Econômico incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), dividido em 105.293 (cento e cinco mil, duzentas e noventa e (i) observar as diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração e cumprir o orçamento, inclusive no que tange
a aspectos de capital de giro e investimentos para o segmento do negócio de padrão econômico, sendo o principal responsável por tais resultados;
três) ações, todas ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal.
(ii) planejar, definir e administrar as estratégias comerciais e monitorar o atingimento das metas comerciais para o segmento de negócio do padrão econômico;
Parágrafo 1º - É vedada a emissão pela Companhia de partes beneficiárias.
Parágrafo 2º - O capital social da Companhia será exclusivamente representado por ações ordinárias e cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (iii) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as
(um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais de acionistas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta do acionista junto atividades relativas às operações do segmento do negócio de padrão econômico da Companhia, sobretudo no que tange suas vendas, receitas, rentabilidade,
custos e despesas e outros aspectos quantitativos e qualitativos; e
à instituição depositária.
Parágrafo 3º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos (iv) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, coordenar e supervisionar a execução das operações do
pelo representante do condomínio.
segmento do negócio de padrão econômico e as metas operacionais e financeiras definidas para tal segmento.
Parágrafo 4º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, junto à instituição financeira Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Segmento de Negócio – Loteamentos incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. Os (i) observar as diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração e cumprir o orçamento, inclusive no que tange
custos do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme a aspectos de capital de giro e investimentos para o segmento do negócio de loteamentos, sendo o principal responsável por tais resultados;
venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites eventualmente fixados na legislação vigente.
(ii) planejar, definir e administrar as estratégias comerciais e monitorar o atingimento das metas comerciais para o segmento do negócio de loteamentos;
Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até que seu valor total alcance R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), independen- (iii) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as
temente de reforma estatutária.
atividades relativas às operações do segmento do negócio de loteamentos da Companhia, sobretudo no que tange suas vendas, receitas, rentabilidade, custos
Parágrafo 1º - O aumento do capital social dentro do limite autorizado será realizado mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá e despesas e outros aspectos quantitativos e qualitativos; e
estabelecer as condições da emissão, inclusive se por subscrição pública ou privada, preço, prazo e forma de sua integralização.
(iv) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, coordenar e supervisionar a execução das operações do
Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá emitir ações ordinárias, bônus de segmento do negócio de loteamentos e as metas operacionais e financeiras definidas para tal segmento.
subscrição e debêntures conversíveis em ações.
Parágrafo 6º - Compete ao Diretor Financeiro incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
Artigo 7º - A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência dos antigos (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira, contábil, fiscal e tributária da Companhia;
acionistas, ou com redução do prazo para seu exercício, quando a colocação for feita mediante: (i) venda em bolsa ou subscrição pública; ou (ii) permuta de (ii) gerir as finanças da Companhia;
ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado, conforme faculta o artigo 172 da Lei 6.404, de 15 de (iii) elaborar e revisar informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia, bem como o relatório anual da admidezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
nistração da Companhia;
Artigo 8º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alie- (iv) definir e planejar a estratégia de financiamento de curto e longo prazos da Companhia, e seus instrumentos e política de investimento dos recursos;
nação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva especial de dividendo (v) controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operaobrigatório não distribuído e a reserva de incentivos fiscais, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
ções, interagindo com os departamentos da Companhia e com as partes envolvidas;
Artigo 9º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de
compra ou subscrição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos seus administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras (vi) coordenar procedimentos de auditoria, controles patrimoniais, controles internos e gerenciais da Companhia;
(vii) elaborar relatórios de natureza financeira e prestar informações relativas à sua área de competência aos órgãos da Companhia;
de serviços, podendo essa opção ser estendida aos administradores e empregados das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente.
(viii) orientar a Companhia na tomada de decisões que envolvam riscos de natureza financeira;
(ix) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia, o orçamento da Companhia e acompanhar seus resultados; e
Capítulo III
(x) coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimento e operações, incluindo financiamentos, sempre no interesse da Companhia.
Assembleias Gerais
Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias. As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) meses seguintes ao término Parágrafo 7º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
do exercício social e, as extraordinárias, sempre que houver necessidade, observados os dispositivos legais referentes à convocação, instalação, deliberações (i) representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central
do Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe
e demais prescrições legais pertinentes.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral será convocada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio de prestar informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às bolsas de valores e mercados de balcão em que a Companhia tenha valores mobiconvocação. Não se realizando a Assembleia Geral em primeira convocação, será publicado novo anúncio de segunda convocação, com antecedência mínima liários de sua emissão admitidos à negociação, bem como demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação
aplicável, no Brasil e no exterior;
de 8 (oito) dias corridos. Será dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração. Na hipótese de ausência ou impedimento do Presi- (ii) representar a Companhia perante o público investidor prestando as informações necessárias;
dente do Conselho de Administração, a Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Vice-Presidente ou, na sua ausência, por qualquer membro do Conselho (iii) monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto Social pelos acionistas da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de Admide Administração ou, ainda, na ausência destes, por qualquer Diretor da Companhia presente escolhido pelos acionistas. Caberá ao Presidente da Assembleia nistração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências;
(iv) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e
Geral, em qualquer caso, escolher o Secretário da Mesa dentre os presentes à reunião.
Artigo 11 - As Assembleias Gerais somente serão instaladas em primeira convocação, com a presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e (v) reportar ao Diretor Presidente qualquer situação relativa às questões referentes a relações com investidores da Companhia.
cinco por cento) do capital social, salvo quando a Lei das Sociedades por Ações exigir quórum mais elevado, e, em segunda convocação, com qualquer número Parágrafo 8º - Compete ao Diretor de Engenharia, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
de acionistas.
(i) coordenar os projetos técnicos e executivos da Companhia e suas controladas incluindo a execução das obras, definindo e acompanhando os cronogramas
Parágrafo 1º - Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar, mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, destas, assim como coordenando e supervisionando o suprimento de obras e o desenvolvimento dos projetos;
a sua qualidade como acionista, apresentando, preferencialmente, com 2 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, (i) documento de (ii) planejar, definir e coordenar o cumprimento dos orçamentos das obras a serem executadas pela Companhia e suas controladas;
identidade, caso o acionista seja pessoa física; (ii) atos societários que comprovem a representação legal e documento de identidade do representante, caso o (iii) supervisionar e gerir a contratação de fornecedores e subempreiteiros a serem utilizados nas obras da Companhia, sem prejuízo da possibilidade de acomacionista seja pessoa jurídica; e (iii) comprovante expedido pela instituição depositária referente às suas ações, datado de até 3 (três) dias úteis antes da realiza- panhamento e fiscalização de tais contratações, a qualquer tempo, pelo Diretor Presidente e/ou pelos Diretores de Segmentos de Negócio ou terceiro por eles
ção da Assembleia Geral. Os procuradores de acionistas deverão exibir as respectivas procurações e comprovantes de identidade até o mesmo momento e pelo indicado;
mesmo meio referido neste parágrafo. Os originais dos documentos referidos neste parágrafo, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento (iv) planejar, definir e coordenar as atividades da área técnica da Companhia e de suas controladas;
de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral.
(v) assessorar o Diretor Presidente e/ou os Diretores de Segmentos de Negócio da Companhia nas decisões estratégicas envolvendo questões técnicas;
Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos referidos no Parágrafo 1º acima, até o (vi) planejar, sugerir, definir e coordenar as melhorias e novos procedimentos a serem incorporados aos empreendimentos da Companhia e de suas controladas;
momento da abertura dos trabalhos em assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
e
Parágrafo 3º - Todas as matérias serão deliberadas por maioria de votos dos acionistas presentes, não sendo computados os votos em branco, exceto as ma- (vii) sugerir e acompanhar o desenvolvimento de novos empreendimentos pela Companhia e suas controladas.
térias sujeitas a quórum qualificado ou especial por força de Lei.
Parágrafo 9º - Compete ao Diretor Jurídico, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
Parágrafo 4º - As atas da Assembleia Geral de acionistas serão lavradas, salvo decisão em contrário do Presidente da mesa da Assembleia Geral, na forma de (i) exercer funções de assessoramento e aconselhamento jurídico direto aos Diretores e ao Conselho de Administração da Companhia;
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas e serão publicadas com omissão das assinatu- (ii) emitir pareceres jurídicos, orais ou escritos, à Diretoria referentes a matérias ordinárias e cotidianas da Companhia;
ras dos acionistas, observado o disposto no artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
(iii) elaborar ofícios, requerimentos, petições, contratos e outros documentos que lhe forem solicitados;
Parágrafo 5º - A Assembleia Geral de acionistas somente poderá deliberar sobre assuntos previstos na ordem do dia, constantes do respectivo edital de convo- (iv) promover e acompanhar ações de natureza cível, tributária, trabalhista, societária e outras que lhe forem confiadas no que diz respeito a administração da
cação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações.
Companhia;
Artigo 12 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em Lei, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos (v) supervisionar o departamento jurídico e as atividades de seus integrantes; e
122, 132 e 136 da Lei das Sociedades por Ações, e, ainda:
(vi) coordenar as consultas e solicitações aos consultores jurídicos externos.
(i) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
(ii) aprovar ou alterar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras Parágrafo 10 - Compete ao Diretor de Incorporações, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
de serviços, assim como aos administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços de outras sociedades que sejam controladas direta ou (i) em conjunto com os Diretores de Segmentos de Negócio, definir o produto a ser desenvolvido pela Companhia e controladas;
(ii) coordenar a execução e aprovação dos projetos de cada empreendimento desenvolvido pela Companhia e suas controladas;
indiretamente pela Companhia;
(iii) estabelecer as condições e parâmetros de comercialização e financiamento dos produtos desenvolvidos pela Companhia e controladas; e
(iii) eleger ou destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
(iv) auxiliar na prospecção de terrenos, considerando a demanda de cada segmento e regiões geográficas de atuação da Companhia e suas controladas.
(iv) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; e
Parágrafo 11 - Compete ao Diretor de Controladoria, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
(v) deliberar sobre a política de distribuição de dividendos.
(i) planejar, definir, coordenar e controlar as operações, atividades e projetos da controladoria da Companhia, incluindo a preparação do orçamento anual, seu
acompanhamento e suas revisões periódicas, preparação do orçamento de capital e a análise de resultados; e
Capítulo IV
(ii) assessorar a administração da Companhia na gestão de riscos corporativos.
Administração
Parágrafo 12 - Adicionalmente às competências fixadas por Lei, regulamentação específica ou por este Estatuto Social, as competências de cada Diretor podeArtigo 13 - A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse rão ser expandidas ou fixadas pelo Conselho de Administração.
Artigo 21 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
lavrado em livro próprio e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos.
(a) pelo Diretor Presidente, individualmente;
Parágrafo 2º - Os Administradores da Companhia deverão aderir às Políticas vigentes da Companhia, mediante assinatura dos termos de adesão aplicáveis.
Parágrafo 3º - Os administradores, que poderão ser destituídos a qualquer tempo, permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com o Diretor Presidente;
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Caso o substituto venha a ser investido, este completará (c) pela assinatura isolada de 1 (um) procurador, ficando estabelecido, entretanto, que, exceto pela representação individual da Companhia por seu Diretor
Presidente, nos termos do item (a) acima, a representação individual da Companhia está limitada aos seguintes atos: (i) representação da Companhia perante a
o mandato do administrador substituído.
Justiça Trabalhista, repartições e departamentos federais, estaduais e municipais, incluindo-se a Secretaria da Receita Federal, (ii) assinatura de correspondênCapítulo V
cias, incluindo as correspondências bancárias; e (iii) endosso de cheques para depósito nas contas bancárias da Companhia.
Conselho de Administração
Parágrafo Único - As procurações deverão vedar o substabelecimento e serão assinadas, em nome da Companhia, (i) pelo Diretor Presidente, individualmente,
Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes ou não no Brasil, ou (ii) por 1 (um) Diretor, em conjunto com o Diretor Presidente, sendo que as procurações para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, poderão ser assinadas
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
pelo Diretor Presidente e 1 (um) procurador com poderes específicos e permitir o substabelecimento. As procurações deverão especificar os poderes conferidos
Parágrafo Único - O Conselho de Administração designará, entre seus membros, aqueles que desempenharão as funções de Presidente e Vice-Presidente do e, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, terão período de validade limitado a, no máximo, 2 (dois) anos.
Conselho de Administração.
Artigo 22 - Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social
Artigo 15 - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e/ou aos negócios da Companhia, tais como cauções, garantias, endossos e outras garantias em favor de terceiros, sem que tenham sido prévia e expressamene servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente. Para os fins deste parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento com- te aprovados nos termos deste Estatuto Social, serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes.
provado ou invalidez.
Parágrafo Único - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, suas atribuições serão exercidas pelo ViceCapítulo VII
-Presidente.
Conselho Fiscal
Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, ordinariamente, a cada trimestre, podendo, no entanto, ser realizadas sempre que Artigo 23 - A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, composto por 3 (três) membros e respectivos suplentes todos residentes no país, acionistas
necessário para as atividades sociais.
ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo Vice-Presidente do Conselho Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito por seus membros na primeira reunião do órgão após sua instalação.
ou quaisquer 2 (dois) membros do Conselho de Administração em conjunto, por meio de notificação escrita, inclusive e-mail, com pelo menos 5 (cinco) dias de Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, será feita mediante a assinatura de termo respectivo lavrado em livro próprio.
antecedência. A convocação da reunião deverá apresentar a agenda a ser tratada e decidida, bem como ser acompanhada da documentação disponível que Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal da Companhia deverão aderir às Políticas vigentes da Companhia, mediante assinatura dos termos de adesão
embase de maneira completa tal agenda e permita que os membros do Conselho de Administração possam deliberar sobre as matérias a serem discutidas.
aplicáveis.
Parágrafo 2º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração sem a
Parágrafo 4º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia
observância do prazo previsto no Parágrafo 1º acima, desde que sejam inequivocamente cientificados todos os demais membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades previstas no parágrafo acima, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conse- Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
lheiros.
Capítulo VIII
Parágrafo 4º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos membros em exercício, e as suas deliberações,
Exercício Fiscal, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros
inclusive propostas a serem submetidas à Assembleia Geral, serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao seu Presidente, em caso de
Artigo 24 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.
empate, o voto de qualidade.
Parágrafo 5º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente ou Vice-Presidente, quando aplicável, e na sua ausência por Parágrafo 1º - As demonstrações financeiras serão auditadas por auditores independentes registrados na CVM, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
qualquer dos Conselheiros, escolhido por maioria dos votos dos demais membros presentes. O Presidente da mesa escolherá o seu secretário dentre qualquer Artigo 25 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e qualquer provisão de imposto de
renda ou contribuição social sobre o lucro.
dos presentes.
Parágrafo Único - Nos termos do artigo 190 da Lei de Sociedade por Ações, as participações estatutárias de empregados e administradores serão determinadas,
Parágrafo 6º - Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, o conselheiro que:
(i) nomear qualquer outro conselheiro como seu representante para votar em tal reunião, desde que a respectiva nomeação seja realizada por escrito e entregue sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzidos os montantes indicados no caput.
Artigo 26 - Do lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas no artigo anterior, 5% (cinco por cento) serão destinados para a constituição da
ao presidente da mesa da reunião antes da sua instalação;
(ii) enviar seu voto por escrito ao presidente da mesa da reunião antes da sua instalação, via fax, correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue Reserva Legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que no exercício em que o saldo da Reserva Legal acrescido dos montantes das
reservas de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal.
em mãos; ou
(iii) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou conferência telefônica, desde que envie seu voto por escrito via fax, Parágrafo 1º - Após a destinação à Reserva Legal, uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de
correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos ao presidente da mesa da reunião antes do encerramento, lavratura e assinatura da res- Reserva para Contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações.
pectiva ata, e todos os participantes possam ser claramente identificados, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o Presidente Parágrafo 2º - Do lucro que remanescer, ajustado pela constituição da Reserva Legal e pela eventual constituição da Reserva para Contingências e a respectiva
reversão, se for o caso, será destinado ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas, o qual será, em cada exercício social, equivalente a 25% (vinte e
da reunião.
Parágrafo 7º - Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro, inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto. cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 8º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os conselheiros fisicamente presentes à reunião, no Livro Parágrafo 3º - O saldo do lucro líquido, após as deduções previstas acima, terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral, na forma da lei aplicável.
de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho Artigo 27 - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar
de Administração ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo 6º, alínea “ (iii) ” deste artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta
do Conselho de Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro ser juntada a de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.
referido Livro logo após a transcrição da ata.
Parágrafo Único - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório
Parágrafo 9º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem previsto neste Estatuto Social.
deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 10 - O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar
Capítulo IX
esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.
Acordo de Acionistas
Artigo 17 - Além das matérias estabelecidas no artigo 142 da Lei das Sociedades por Ações, as seguintes matérias serão de competência do Conselho de Artigo 28 - A Companhia observará os Acordos de Acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo ao Presidente das
Administração:
Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração abster-se de computar os votos contrários aos respectivos termos dos Acordos de Acionistas.
(a) aumento do capital social da Companhia, dentro do capital autorizado;
(b) eleição, substituição ou destituição dos membros da Diretoria;
Capítulo X
(c) atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificadas neste Estatuto Social;
Liquidação
(d) deliberar sobre a criação dos comitês de assessoramento, a eleição de seus membros e a aprovação de seus regimentos internos;
Artigo 29 – A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deva
(e) declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento de juros sobre capital próprio;
funcionar durante o período de liquidação.
(f) aprovar e alterar o plano de negócios, plano de investimentos ou o orçamento anual da Companhia;
(g) individualizar, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, a remuneração dos membros do Conselho de Administração, de seus comiCapítulo XI
tês de assessoramento e da Diretoria da Companhia, incluindo as respectivas metas e remuneração variável para cada exercício social;
Resolução de Conflitos
(h) aprovar a emissão de (i) debêntures não conversíveis em ações; e (ii) debêntures conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado;
Artigo
30
A
Companhia,
seus
acionistas,
administradores
e
membros
do
Conselho Fiscal (se instalado) comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa
(i) autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições
ou controvérsia que possa surgir, em caráter definitivo e final, por arbitragem, a ser administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio
legais aplicáveis;
Brasil-Canadá
(“CCBC”),
de
acordo
com
o
Regulamento
da
CCBC
em
vigor
no momento da arbitragem (“Regulamento”).
(j) deliberar sobre a admissão de valores mobiliários de emissão da Companhia em quaisquer mercados e sobre ofertas de valores mobiliários de sua emissão
Parágrafo 1º - O tribunal arbitral será composto por três árbitros (“Tribunal Arbitral”), indicados em conformidade com o referido Regulamento CCBC. No caso de
a serem realizadas pela própria Companhia;
uma arbitragem envolvendo múltiplas partes, os múltiplos requerentes deverão indicar, conjuntamente, um co-árbitro e/ou os múltiplos requeridos deverão indicar,
(k) aprovação da contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais;
conjuntamente, o outro co-árbitro. Os co-árbitros indicados pelas partes deverão indicar o presidente do Tribunal Arbitral. Casos os múltiplos requerentes e/ou
(l) resolver os casos omissos neste Estatuto Social e exercer outras atribuições que a lei ou este Estatuto Social não confiram a outro órgão da Companhia;
(m) aprovar a aquisição de bens ou ativos ou realização de investimentos pela Companhia ou qualquer subsidiária, incluindo, dentre outros, aquisição de múltiplos requeridos não cheguem a um acordo sobre a indicação conjunta todos os 3 (três) árbitros serão indicados pelo Presidente da CCBC.
terrenos com pagamento em dinheiro ou mediante permuta de unidades, cujo valor, individualmente considerado, seja igual ou superior ao equivalente a Parágrafo 2º - O procedimento arbitral deverá ser conduzido em português, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, mas o Tribunal Arbitral, desde
que justificadamente, poderá designar oitivas ou inquirições em outros lugares.
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
(n) aprovar a locação de bens imóveis pela Companhia ou por qualquer subsidiária, cujo valor anual de custo, individualmente, seja igual ou superior ao equivaCapítulo XII
lente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
Disposições Finais
(o) aprovar a alienação de bens ou ativos imobilizados/permanentes da Companhia ou de qualquer subsidiária, cujo valor, individual ou em uma série de transações no mesmo exercício fiscal, seja igual ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), exceto pela transferência de unidades imobiliárias construídas Artigo 31 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela assembleia geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades
por Ações.
pela Companhia;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17.038/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E COTA RESERVADA PARA
ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº
17.038/2022 – Processo nº 22.170/2022-70, que tem como objeto a seleção de
propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de pescados
congelados, para alimentação dos animais do plantel do Aquário e do Orquidário, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme descrição constante no Anexo I, do
Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 28/06/2022, às
14h e a disputa de lances ocorrerá em 28/06/2022, às 15h.
O edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 13/06/2022, no endereço
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.
Para

qualquer

esclarecimento,

entrar

em

contato:

e-mail:comlic3@santos.sp.gov.br
Santos, 09 de junho de 2022.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO - ABERTURA DE PROPOSTAS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - RP N° 005/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1769/2022
Vimos, através deste, em relação à CONCORRÊNCIA PÚBLICA - RP Nº 005/2022, cujo objeto é
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO, PEQUENOS REPAROS, ADAPTAÇÕES,
NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS
SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME DESCRITOS NO TERMO DE
REFERÊNCIA, PLANILHA DE QUANTITATIVO E
PREÇOS UNITÁRIOS E TABELA DE CÁLCULO
DO B.D.I., comunicar o que segue:
Após, análise de toda a documentação apresentada no Envelope 01 – Habilitação - das empresas
participantes, por parte da Subcomissão de Licitação da Administração Geral e Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, FICAM HABILITADAS as
empresas: URBAN OBRAS E COMÉRCIO LTDA,
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e ATLANTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI.
Diante de todo o exposto, Subcomissão de Licitação da Administração Geral designa, desde que
não haja interposição de recursos, a data de abertura dos Envelopes 02 – Proposta Comercial das
empresas habilitadas, para o DIA 22 DE JUNHO
DE 2021, ÀS 14:30 HORAS, no Paço Municipal
– Rua São Bento, nº 840 – Centro – Araraquara/
SP – 3º andar - Secretaria de Administração – Gerência de Licitação.
Araraquara, 09 de junho de 2022.
MICHELLE VICENTINE DE ARRUDA GOMES
Subcomissão de Licitação da Administração Geral
Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2022
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 1563/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA.
Homologo a adjudicação da pregoeira, que considerou vencedoras as propostas apresentadas
pelas empresas abaixo descritas, adjudicando-lhes o objeto deste edital, pelos seguintes valores
unitários a serem registrados, sendo o LOTE 12,
fracassado: LOTE 01 – COTA PRINCIPAL - CANDIDO GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA,
ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO R$ 43,00, ITEM 02
- VALOR UNITÁRIO R$ 39,00, ITEM 03 - VALOR
UNITÁRIO R$ 60,00, ITEM 04 - VALOR UNITÁRIO
R$ 65,00, ITEM 05 - VALOR UNITÁRIO R$ 50,00,
ITEM 06 - VALOR UNITÁRIO R$ 84,00; LOTE 02
– COTA RESERVADA - CANDIDO GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA, ITEM 01 - VALOR
UNITÁRIO R$ 301,30, ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO R$ 10,80, ITEM 03 - VALOR UNITÁRIO R$
11,80, ITEM 04 - VALOR UNITÁRIO R$ 14,00,
ITEM 05 - VALOR UNITÁRIO R$ 13,00, ITEM 06
- VALOR UNITÁRIO R$ 19,20, ITEM 07 - VALOR
UNITÁRIO R$ 12,50; LOTE 03 – COTA PRINCIPAL - CANDIDO GASPAROTTO COMERCIO
DE EPI LTDA, ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO R$
222,00, ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO R$ 76,80,
ITEM 03 - VALOR UNITÁRIO R$ 97,00, ITEM 04
- VALOR UNITÁRIO R$ 39,50; LOTE 04 – COTA
RESERVADA - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELLI, ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO
R$ 5,69, ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO R$ 4,34,
ITEM 03 - VALOR UNITÁRIO R$ 22,53; LOTE 05
– COTA PRINCIPAL - PARANA MED COMERCIO
ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E
HOSPITALAR EIRELLI, ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO R$ 24,83, ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO
R$ 22,36, ITEM 03 - VALOR UNITÁRIO R$ 22,40;
LOTE 06 – COTA RESERVADA - CANDIDO GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA, ITEM 01
- VALOR UNITÁRIO R$ 1,48, ITEM 02 - VALOR
UNITÁRIO R$ 28,00; LOTE 07 – COTA PRINCIPAL - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA
DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR
EIRELLI, ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO R$ 60,06,
ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO R$ 17,57; LOTE 08
– COTA RESERVADA - CANDIDO GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA, ITEM 01 - VALOR
UNITÁRIO R$ 10,50, ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO
R$ 219,20; LOTE 09 – COTA PRINCIPAL - CANDIDO GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA,
ITEM 01 – VALOR UNITÁRIO R$ 133,10; LOTE
10 – COTA RESERVADA - COMERCIAL BRASIL
DE EPI LTDA, ITEM 01 - VALOR UNITÁRIO R$
1.062,80, ITEM 02 - VALOR UNITÁRIO R$ 2,33;
LOTE 11 – COTA PRINCIPAL - PARANA MED
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO
MEDICO E HOSPITALAR EIRELLI, ITEM 01 –
VALOR UNITÁRIO R$ 36,83.
Araraquara, 09 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP
www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE OFICINA PLANO DIRETOR
COMUNICAMOS REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE
OFICINA DO PLANO DIRETOR: A reunião da Oficina
Técnica do Plano Diretor do Município de São Pedro, SP,
terá seu início em sessão pública no dia 28/06/2022, às
19h, no AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO – ACISP, localizado na
Avenida dos Imigrantes, nº 255, São Benedito, São PedroSP. As informações completas encontram-se à disposição
no Gabinete da Prefeitura Municipal, na Secretaria de
Governo, sito à Rua Valentim Amaral, 748, no horário das
8h30 às 17h, fone: (19) 3481-9200 ou por meio do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br. CLAUDINEI FRANCO DE
ARRUDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 346/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 63/2022 – Registro de preços para eventual
aquisição de pulseira de identificação, uso hospitalar.
(Licitação diferenciada com itens de ampla participação e
itens exclusivos para ME, EPP e MEI, nos termos do Artigo
48, III, da Lei Complementar nº 123/2006). Edital disponível gratuitamente nas páginas da internet: http://www.
itapevi.sp.gov.br/licitacoes/ ou www.bbmnetlicitacoes.com.
br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min
do dia 13/06/2022 até às 14h00min do dia 27/06/2022. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h01min do dia
27/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO (FASE COMPETITIVA): às 14:10 min do dia 27/06/2022. - Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600. E-mail:
licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 09/06/2022 – Departamento de Compras e Licitações.

telefone

(13)

3201-5009,

AVISO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - PROCESSO Nº 977/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA
EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DEPENDENTES
QUÍMICOS E PSIQUIÁTRICOS QUE ATENDA A PACIENTES DO SEXO MASCULINO OU
FEMININO. IMPORTANTE: Recebimento da Declaração de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte e envelopes de Habilitação e Proposta: até o dia 27/06/2022. SESSÃO:
Início às 09h do dia 27/06/2022. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Por telefone (13) 38477000 – Ramal 207/208 e e-mail compras@miracatu.sp.gov.br. O Edital completo poderá
ser obtido pelos interessados pelo site: http://miracatu.sp.gov.br/licitacoes/. Miracatu, 09
de Junho de 2022. SAULO SILVA VIEIRA - Diretor do Departamento de Compras e Projetos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

A Prefeitura Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público que não houve recurso na
fase de habilitação referente à TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022, EDITAL N.º 54/2022 – Objeto:
Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECAPEAMENTO
ASFALTICO nos Bairros Ibirapuera, América (Lago) e Rios na cidade de Barretos/SP. Portanto fica
marcado para dia 13/06/2022 as 09:00 horas a sessão para abertura do envelope de proposta das
empresas habilitadas. Barretos, 09 de junho de 2022. Cristina Silva. Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: Processo 6426/2022 – Aquisição
de Arma de Incapacitação Neuromuscular
e Dispositivo de Coleta de Dados da Arma.
DESPACHO: “Frente à instrução processual
e com arrimo no artigo 25, inciso I da Lei
Federal 8666/93, assim como, ancorada no
artigo 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº
11.092/2017, RECONHEÇO e RATIFICO a
contratação por INEXIGIBILIDADE da empresa CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA,
totalizando a quantia de R$ 57.353,63, para
Aquisição de Arma de Incapacitação Neuromuscular e Dispositivo de Coleta de Dados
da Arma” Secretário Municipal de Governo:
Jefferson Cirne da Costa – 07/06/2022. São
Caetano do Sul, 09 de junho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento
de Licitações e Contratos
“RESUMO: Processo 2652/2022 - Modalidade Pregão Presencial nº 51/2022 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Atendimento. DATA DE ABERTURA:
“Fica agendada a licitação em epígrafe para
o dia 27 de junho de 2022 às 09:30 horas,
na SALA DE LICITAÇÕES, do DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
- SEPLAG 4, Rua Eduardo Prado nº 201,
Bairro São José, CEP 09581-200 – São
Caetano do Sul/SP. O edital, anexos e demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico http://
licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou
no Departamento de Licitações e Contratos, e telefones para contato: 4233-7236”.
Secretário de Governo - Jefferson Cirne da
Costa – 09/06/2022. São Caetano do Sul,
09 de junho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações
e Contratos

MUNICÍPIO DE MORUNGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Município de
Morungaba/ SP, a seguinte licitação:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
Nº 023/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2013/12/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, objetivando a execução da Revitalização e Reforma do Terminal Rodoviário
“Mitre Assis” Fase 1” na Estância Climática de Morungaba, conforme descrição do
Convênio nº 000029/2021 – PROCESSO
DADETUR, Nº 00182/2021, formalizado
junto à Secretaria de Turismo e Viagens –
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, pelo regime
de empreitada pelo menor preço global, de
acordo com memorial descritivo, cronograma e orçamento, constantes do Anexo I,
integrante do Edital.
DATA DE CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES DAS EMPRESAS
/ ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia
30/06/2022 às 14:00 horas.
O Edital estará à disposição dos interessados para consulta, a partir do dia
10/06/2022, na Seção de Gestão de Suprimentos da Prefeitura, sita à Av. José Frare,
nº 40, Centro, Morungaba/SP, no horário
compreendido entre as 13:00 e 17:00 horas, podendo ser adquirido pelo valor de
R$ 15,00 (quinze reais), ou gratuitamente
através do site www.morungaba.sp.gov.br –
Licitações – Editais.
Morungaba, 09 de junho de 2022.
Prof. Marco Antonio de Oliveira
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA
DE SÃO CAETANO DO SUL
Órgão: FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE
SÃO CAETANO DO SUL
Dispensa de Licitação nº 005/2022
Objeto: Prestação de serviços de realização
de inventário do acervo de obra de arte da
Pinacoteca Municipal, para esta Fundação
Pró-Memória de São Caetano do Sul
Nº do processo: 006/2022
Fundamento legal: Inciso II do art. 24 c/c
alínea “a”, do inciso II do art. 23, ambos da
Lei nº 8.666/1993, atualizados pelo Decreto
Federal nº 9.412/2018.
Justificativa: Prestação de serviços serve
de organização, conservação do acervo das
obras de arte.
Data da declaração de dispensa:
10/06/2022
Ratifico a manifestação da Procuradoria
Geral do Município, constante do processo
administrativo em epígrafe e determino a
contratação da empresa Iafrate Consultoria
para Orientação e Organização de Acervos Ltda-Me, com dispensa de licitação,
com fulcro no artigo 24, inciso II, c/c alínea
“a”, do inciso II do art. 23, ambos da Lei nº
8.666/1993, atualizados pelo Decreto Federal nº 9.412/2018, para a prestação de serviços realização de inventário do acervo de
obra de arte da Pinacoteca Municipal, para
esta Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, com dispensa de licitação, no
valor de R$ 16.900,00.
Responsável: Charly Farid Cury
Cargo: Presidente da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TABOÃO DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DELICO - Depto. de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. E-027/2022. Caderno
2. Processo licitatório: 36467/2021. Objeto:
Registro de Preços para a “Aquisição de
Equipamentos de Academia ao Ar Livre”.
Sessão pública de processamento: dia
29/06/2022 às 09:00 horas. Da sessão pública: O processamento eletrônico será realizado através do endereço eletrônico comprasbr.com.br, no dia e hora mencionados e
será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio
da equipe de apoio. O edital está disponível
no site: www.ts.sp.gov.br e comprasbr.com.
br. Taboão da Serra, 09 de junho de 2022.
Wagner Luiz Eckstein Junior – Secretário
Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos
interessados, que na Secretaria Municipal
da Educação da Prefeitura do Município
de Araraquara, com sede nesta cidade de
Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo Freire
nº 22, fone (016) 3301.1936/3301.1942,
nesta cidade, realizará no dia e hora
abaixo indicados, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº
093/2022, PROCESSO Nº 2318/2022,
BB Nº 943795, do tipo “Menor preço
do lote”, que visa o REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TELHADO,
CALHA METÁLICA, LAJE E CANALETA
DE ÁGUAS PLUVIAIS, E EVENTUAL
SERVIÇO TROCA DE TELHAS COM
MATERIAL INCLUSO, PELO PRAZO DE
12 (DOZE) MESES DE ACORDO COM O
TERMO DE REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso
deve ser feita na página inicial no sítio
do Banco do Brasil S.A., www.bb.com.
br opção Licitações, ou diretamente em
www.licitacoes-e.com.br e inserir o código
dessa licitação, ou ainda na Secretaria
Municipal da Educação através do e-mail
documentoslicitacao@educararaquara.com
e pelo Portal da Transparência da Prefeitura
Municipal de Araraquara www.araraquara.
sp.gov.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às
09h45min do dia 28 de junho de 2022.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 28
de junho de 2022
Araraquara, 08 de junho de 2022
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022
RETIFICADO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 681/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA COMPREENDENDO
TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, EXTRAÇÕES
E PODAS DE ÁRVORES URBANAS, LIMPEZA
DE COQUEIROS E PALMEIRAS, DESTOCAMENTO DE TRONCOS, ESCARIFICAÇÕES E
PODA DE RAÍZES, AUMENTO E ABERTURA DE
CANTEIROS DE PLANTIO, PLANTIO DE ÁRVORES, LAUDOS TOMOGRÁFICOS E TRITURAÇÃO DE TODO MATERIAL PROVENIENTE
DOS SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS,
CAMINHÕES, MÁQUINAS E OPERADORES, LOCAÇÕES, PROFISSIONAIS PARA A PLENA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMAIS SERVIÇOS
AFINS E CORRELATOS. COM DURAÇÃO DE
12 (DOZE) MESES, COM ENGENHEIRO AGRÔNOMO OU FLORESTAL RESPONSÁVEL PELA
EMPRESA E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS
SERVIÇOS.
Vimos através deste, convocar as empresas: VERDAM EIRELI, SANGRA D´AGUA EIRELI LTDA,
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS e A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
para a Sessão Pública a realizar-se no Paço Municipal, Rua São Bento, 840 – Centro – 3º andar
– Sala de Licitações, ÀS 10:00 HORAS DO DIA 23
DE JUNHO DE 2022, para darmos seguimento ao
certame licitatório.
Era o que tínhamos a comunicar.
Araraquara, 09 de junho de 2022.
WINIA MASSONETO PRIARO PARRON
Pregoeira
EDSON SANTOS DA SILVA
Pregoeiro

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
TERMO DE ACORDO
GR nº 55/22 – Participes: Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS X Associação Escola Superior de Propaganda e
Marketing – ESPM - Objeto: O presente instrumento do acordo de cooperação entre as
partes, por meio de seus programas de Pós
Graduação em Administração, Comunicação, Educação e Saúde e de Pós Graduação
Stricto Sensu em Comunicação e Práticas
de Consumo (PPGCOM) - Prazo: 60 meses
Data de Assinatura: 19/05/2022.
São Caetano do Sul, 09 de junho de 2022.
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO
Comunicamos aos interessados em
participarem do Pregão Eletrônico nº
40/2022 Processo n.º 13.635/2022,
cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS
DE LÂMINAS E PARAFUSOS DE
CAÇAMBAS DE MAQUINAS PESADAS
PARA SUBSTITUIR AS DESGASTADAS
DA FROTA MUNICIPAL, a alteração do
quantitativo dos itens 01 e 08, no tópico ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO do
Termo de Referência, Anexo I do edital,
sendo:
Item 01: Quantidade: 02 UNIDADES Leia-se: Quantidade: 20 UNIDADES
Item 08: Quantidade: 01 UNIDADE - Leiase: Quantidade: 10 UNIDADES
Fica mantida a data da sessão pública.
E-mail: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br
Telefone: (12) 3897-8138 - (12) 3897-8146
Ficam ratificadas as demais cláusulas do
edital.
O Edital, demais informações e local de realização do certame encontram-se disponível
no site: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes.
Caraguatatuba, 09 de junho de 2022,
EDUARDO CURSINO, Secretário Municipal de Administração.
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 75/2022
Processo nº 16.094/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA
0KM COM KIT SINALIZAÇÃO (KIT
ROCAM).
Abertura: 28/06/2022 às 09h00min.
Edital, informações e realização:
https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 81/2022
Processo nº 16.943/2022
Edital nº 99/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO:
VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, VISANDO O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
DOS ALUNOS ASPIRANTES A VAGA DE
GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM CARAGUATATUBA.
Abertura: 27/06/2022 às 09h00min.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/
licitacoes/licitacoes
Assinatura: 09 de junho de 2022. MARCEL
LUIZ GIORGETI SANTOS, Secretário
Municipal de Mobilidade Urbana e Proteção
ao Cidadão.
COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022
Comunicamos a todos os interessados
a participarem do Pregão Eletrônico
nº 65/2022 cujo objeto é o Registro de
Preços para fornecimento de Solução
Híbrida Gamificada para introdução
nas unidades de Ensino fundamental
da Rede Pública de Ensino, que por ordem do Senhor Conselheiro ROBSON
MARINHO, do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, o aludido certame
está SUSPENSO por tempo indeterminado
conforme despacho proferido nos autos do
TC-13424-989-22. Caraguatatuba, 09 de junho de 2022. Eduardo Cursino - Secretário
de Administração
COMUNICADO
Aos interessados em participar do Pregão
Eletrônico nº 68/2022, Processo nº
14.724/2022, cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL
DE
DESKTOPS,
NOTEBOOKS,
WORKSTATIONS, ALL IN ONE, TABLETS
E MONITORES, que o aludido certame
está SUSPENSO por tempo indeterminado para adequações no Edital. Assinatura:
09/06/2022 – Eduardo Cursino - Secretário
Municipal de Administração.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071 / 2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS
(LANCETAS)
PARA
INSULINO
DEPENDENTES
Orgão Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.
br/portal-transparencia-saude/portal-transparencia-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br,
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 24 de junho
de 2022, às 09h00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS 24 de junho de 2022, às 10h00
Araraquara, 9 de junho de 2022
Geraldo Ruske Filho
Pregoeiro

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SAÚDE

AVISO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070 / 2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MÉDICO HOSPITALARES
Orgão Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde de Araraquara
Mais informações: www.araraquara.sp.gov.
br/portal-transparencia-saude/portal-transparencia-saude; pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br,
www.licitacoes-e.com.br
ABERTURA DE PROPOSTAS 27 de junho
de 2022, às 09h00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS 27 de junho de 2022, às 10h00
Araraquara, 9 de junho de 2022
Geraldo Ruske Filho
Pregoeiro
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2096/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA
FONTE LUMINOSA, LOCALIZADO NA RUA MAURO PINHEIRO, N.º 150 – VILA FERROVIÁRIA,
NESTA CIDADE, CONFORME JUSTIFICATIVA E
PROJETOS ANEXO.
Homologo o parecer da Subcomissão de Licitação
que considerou vencedora a empresa ARAPLAN
ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EIRELI pelo
valor total de R$ 2.475.298,56 (dois milhões quatrocentos e setenta e cinco mil duzentos e noventa
e oito reais cinquenta e seis centavos), adjudicando-lhes o objeto deste Edital.
Araraquara, 09 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 026/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
306/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO
RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA
CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PINTURA DE DENOMINAÇÃO DE VIAS EM POSTES DE CONCRETO NO MUNICIPIO DE TUPÃ/SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO
DE OBRA. Abertura: 28/06/2022, às 08h30min.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço
Global. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal,
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro),
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira,
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em
07/06/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 52/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 311/2022
BB 937755
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA
UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,
PELO PERÍODO DE 12 MESES,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Tendo em vista o decurso de prazo sem a
interposição de recurso, homologo todos
os atos praticados no processo licitatório
em epígrafe, que considerou vencedora
a seguinte empresa abaixo descrita,
adjudicando-lhe o objeto previsto no Edital:
LOTE 01 – OLIVIER LAVANDERIA EIRELIpelo valor global de R$ 1.360.800,00
Araraquara, 08 de junho de 2022.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022
REPETIDA I
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 756/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERVAÇÃO DE SISTEMA
VIÁRIO ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO A DEMANDA DO CONVÊNIO ESTADUAL N.º 101878/2021.
Homologo o parecer da Subcomissão de Licitação
que considerou vencedora a empresa DGB – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pelo valor
total de R$ 530.916,65 (quinhentos e trinta mil e
novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco
centavos), adjudicando-lhes o objeto deste Edital.
Araraquara, 09 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

Processo SUPRI 247/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 62/2022 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria de
imprensa e fotografia. Edital disponível gratuitamente nas
páginas da internet: http://www.itapevi.sp.gov.br/licitacoes/
ou www.bbmnetlicitacoes.com.br - CADASTRO DE PROPOSTAS: a partir das 19h30min do dia 13/06/2022 até às
09h00min do dia 27/06/2022. - ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h01min do dia 27/06/2022. - INÍCIO DO PREGÃO
(FASE COMPETITIVA): às 09:10 min do dia 27/06/2022. Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF) – Maiores esclarecimentos: (11) 4143-7600.
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 09/06/2022 –
Departamento de Compras e Licitações.
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
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KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME N.º 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021.
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 03 dias do mês de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na sede da Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia”), (c) atribuir aos Diretores as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificadas neste Estatuto Social;
localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, Sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030.
(d) deliberar sobre a criação dos comitês de assessoramento, a eleição de seus membros e a aprovação de seus regimentos internos;
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada as formalidades de convocação por estarem presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, (e) declaração de dividendos intermediários e intercalares e o pagamento de juros sobre capital próprio;
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
(f) aprovar e alterar o plano de negócios, plano de investimentos ou o orçamento anual da Companhia;
3. MESA: Presidida pelo Sr. Emilio Rached Esper Kallas e secretariada pela Sra. Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão.
(g) individualizar, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, a remuneração dos membros do Conselho de Administração, de seus comitês de asses4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) o aumento de capital social da Companhia; (ii) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir soramento e da Diretoria da Companhia, incluindo as respectivas metas e remuneração variável para cada exercício social;
o aumento de capital; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia e (iv) a autorização aos administradores da Companhia para praticar todos os atos necessários à (h) aprovar a emissão de (i) debêntures não conversíveis em ações; e (ii) debêntures conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado;
efetivação das matérias aprovadas, nos termos da legislação vigente.
(i) autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições legais apli5. DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, autorizaram a lavratura cáveis;
da ata desta Assembleia na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., (j) deliberar sobre a admissão de valores mobiliários de emissão da Companhia em quaisquer mercados e sobre ofertas de valores mobiliários de sua emissão a serem
e deliberaram o quanto segue:
realizadas pela própria Companhia;
5.1. Aprovar, por 94.612 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, o aumento do capital social da Companhia por subscrição privada, no valor de (k) aprovação da contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais;
R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), com a emissão de 10.681 (dez mil, seiscentas e oitenta e uma) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e (l) resolver os casos omissos neste Estatuto Social e exercer outras atribuições que a lei ou este Estatuto Social não confiram a outro órgão da Companhia;
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 7.302,4043 por ação ordinária.
(m) aprovar a aquisição de bens ou ativos ou realização de investimentos pela Companhia ou qualquer subsidiária, incluindo, dentre outros, aquisição de terrenos com paga5.1.1. Consignar que o preço de emissão por ação foi fixado com base no artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das S.A., levando-se em conta o valor do patrimônio líquido das mento em dinheiro ou mediante permuta de unidades, cujo valor, individualmente considerado, seja igual ou superior ao equivalente a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões
ações de emissão da Companhia, observado que tal critério é o que melhor se adapta à realidade da Companhia e reflete o real valor das ações de sua emissão, assegurando de reais);
que não haverá diluição injustificada da participação dos atuais acionistas da Companhia.
(n) aprovar a locação de bens imóveis pela Companhia ou por qualquer subsidiária, cujo valor anual de custo, individualmente, seja igual ou superior ao equivalente a
5.1.2. Consignar que, nos termos do artigo 171 da Lei das S.A., cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia conferirá ao seu titular o direito à subscrição de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);
0,112892656323 nova ação ordinária, observado que (i) as frações de ações decorrentes do exercício do direito de preferência serão desconsideradas e (ii) as ações ad- (o) aprovar a alienação de bens ou ativos imobilizados/permanentes da Companhia ou de qualquer subsidiária, cujo valor, individual ou em uma série de transações no mesmo
quiridas a partir do dia 4 de dezembro de 2021 (inclusive) não farão jus ao direito de preferência na subscrição das novas ações a serem emitidas no âmbito do aumento de exercício fiscal, seja igual ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), exceto pela transferência de unidades imobiliárias construídas pela Companhia;
capital ora deliberado, ou seja, a partir de tal data (inclusive) as ações de emissão da Companhia serão negociadas ex-subscrição, sendo a data base para o direito (record (p) aprovar a prestação, pela Companhia, de quaisquer garantias reais, avais, fianças ou outra modalidade de garantia fidejussória em favor das subsidiárias, cujo valor exceda
date) o dia 3 de dezembro de 2021.
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais);
5.1.3. Consignar que o aumento de capital será implementado mediante a capitalização de créditos detidos pelos acionistas contra a Companhia, nos valores de (q) exceto pelo previsto no item “(p)” acima, aprovação de transações com partes relacionadas à Companhia que superem o menor dos seguintes valores: R$ 50.000.000,00
(a) R$ 9.865.830,00 (nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais), no caso dos créditos detidos pelo acionista Emilio Rached Esper Kal- (cinquenta milhões de reais) ou 1% (um por cento) do ativo total da Companhia, com base nas últimas demonstrações financeiras anuais auditadas disponíveis;
las, (b) R$ 3.124.524,00 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais), no caso dos créditos detidos pelo acionista Thiago Esper Kallas, (r) aquisição, cessão e/ou alienação de participação em capital social superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), exceto para a constituição de pessoas jurídicas
(c) R$ 3.140.202,00 (três milhões, cento e quarenta mil, duzentos e dois reais), no caso dos créditos detidos pelo acionista Raphael Esper Kallas, e (d) R$ 61.869.444,00 Controladas pela Companhia e que tenham sido constituídas para a implementação de um ou mais projetos imobiliários da Companhia;
(sessenta e um milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), no caso dos créditos detidos pela acionista Ther Gold Participações e (s) definir e modificar programas de opção de outorga de compra de ações, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, a administradores e empregados da ComAdministração S.A.
panhia, ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem direito de preferência para os acionistas, na forma prevista neste Estatuto Social, sendo certo que a competência
5.1.4. Consignar que todos os acionistas da Companhia exercerão seu direito de preferência na subscrição das novas ações a serem emitidas pela Companhia, na proporção para a aprovação das outorgas poderá ser delegada pelo Conselho de Administração para um comitê do Conselho de Administração, conforme venha a ser permitido pelo
do número de ações de que são atualmente titulares, conforme indicado no item 5.1.2 acima, de modo que (i) todas as ações emitidas serão, neste ato, totalmente subscritas plano de opção de compra aprovado pela Assembleia Geral;
e integralizadas pelos acionistas (a) Emilio Rached Esper Kallas, (b) Raphael Esper Kallas, (c) Thiago Esper Kallas e (d) Ther Gold Participações e Administração S.A., nos (t) alteração, rescisão, ou celebração de (a) contratos de financiamento dos empreendimentos a serem desenvolvidos pela Companhia e/ou por qualquer uma de suas subtermos do boletim de subscrição anexo à presente ata (Anexo I), e (ii) não haverá sobras de ações não subscritas.
sidiárias envolvendo valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), individualmente; e (b) todos os demais contratos que não os citados no item “(a)” acima
5.1.5. Consignar que as novas ações a serem emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos atribuídos às ações já existentes, fazendo jus, em igualdade de con- envolvendo valores acima de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), individualmente; e
dições com as ações já existentes, a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital, que vierem a ser declarados (u) a fixação (e qualquer alteração posterior) de pagamento de bônus a qualquer empregado, conselheiro, diretor, administrador, sociedade controlada ou acionista da Compela Companhia.
panhia.
5.1.6. Consignar que, em decorrência do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia, atualmente no valor de R$ 553.783.219,43 (quinhentos e cinquenta e Parágrafo Único - Todos os valores estabelecidos neste artigo deverão ser anualmente atualizados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo –
três milhões, setecentos oitocentos e três mil duzentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), dividido em 94.612 (noventa e quatro mil seiscentas e doze) ações ordiná- IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a cada data de aniversário do presente estatuto social.
rias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, passará a ser de R$ 631.783.219,43 (seiscentos e trinta e um milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e dezeCapítulo VI
nove reais e quarenta e três centavos), dividido em 105.293 (cento e cinco mil, duzentas e noventa e três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Diretoria
5.2. Em razão da deliberação aprovada nos termos do item 5.1 acima, aprovar, por 94.612 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a alteração do caput Artigo 18 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil, sendo um Diretor Presidente, um
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:
Diretor de Segmento de Negócio – Alto Padrão, um Diretor de Segmento de Negócio – Padrão Econômico, um Diretor de Segmento de Negócio - Loteamentos (em conjunto,
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 631.783.219,43 (seiscentos e trinta e um milhões, sete- os “Diretores de Segmentos de Negócio”), um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor de Engenharia, um Diretor Jurídico, um Diretor de
centos e oitenta e três mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), dividido em 105.293 (cento e cinco mil, duzentas e noventa e três) ações, todas ordinárias, Incorporações e um Diretor de Controladoria, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração.
escriturais, nominativas e sem valor nominal.”
Parágrafo 1º - Os Diretores poderão cumular mais de uma das funções indicadas no caput deste artigo, mediante deliberação do Conselho de Administração.
5.3. Aprovar, por 94.612 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II à presente ata. Parágrafo 2º - O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a
5.4. Aprovar, por 94.612 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos neces- eleição e posse de seus sucessores.
sários à efetivação das matérias aprovadas nesta Assembleia, nos termos da legislação vigente.
Parágrafo 3º - Em caso de vacância de cargo de Diretor, definitiva ou temporária, o substituto será nomeado pelo Conselho de Administração, por meio da primeira reunião
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, do Conselho de Administração subsequente.
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Emilio Rached Esper Kallas – Presidente; e Monique Eloize Carneiro Da Silva Brandão – Secretária. Acionistas Artigo 19 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, por qualquer um dos Diretores de Segmentos de Negócio ou por quaisquer dois Diretores,
Presentes: Emilio Rached Esper Kallas; Raphael Esper Kallas; Thiago Esper Kallas; e Ther Gold Participações e Administração S.A. (pp. [==]).
em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria
São Paulo, 03 de dezembro de 2021
de seus membros. Será considerada regular a reunião de Diretoria em que todos os Diretores compareçam, independentemente de convocação prévia.
Mesa:
Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões da Diretoria poderão ser convocadas pelo Diretor Presidente ou qualquer um dos Diretores de Segmentos de Negócio sem
a observância do prazo previsto no caput acima, desde que sejam inequivocamente cientificados todos os demais membros da Diretoria.
Parágrafo 2º - As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma
EMILIO RACHED ESPER KALLAS
MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA BRANDÃO
do Parágrafo 5º deste artigo, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
Presidente
Secretária
Parágrafo 3º - No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito antecipado,
por meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor Presidente, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico.
Parágrafo 4º - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. Tal participação será consiAcionistas:
derada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por
meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico.
Parágrafo 5º - Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, no Livro de Registro de
EMILIO RACHED ESPER KALLAS
RAPHAEL ESPER KALLAS
Atas da Diretoria. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma do Parágrafo 5º deste
artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto
do Diretor, ser juntada a referido Livro logo após a transcrição da ata. As atas das reuniões da Diretoria da Companhia a serem registradas na Junta Comercial poderão ser
submetidas na forma de extrato da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, assinado pelo Secretário da Mesa da Reunião da Diretoria.
THER GOLD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
THIAGO ESPER KALLAS
Artigo 20 - Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para
os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os Diretores
ANEXO I
poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
à forma de representação, à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo os itens
indicados no Parágrafo 1º abaixo, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social.
Ações
Parágrafo 1º - Compete ainda à Diretoria:
Acionista Subscritor
Subscritas
Valor e Forma de Integralização
(i) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
EMILIO RACHED ESPER KALLAS, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro civil,
(ii) zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de Administração;
R$
9.865.830,00,
integralizados
medianinscrito no CREA sob o n° 44.735/D e no CPF/ME n° 101.280.006-78, portador da Cédula de Identidade RG n°
1.351
te capitalização de crédito detida pelo (iii) administrar e conduzir os negócios da Companhia, observadas as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração, bem como a representação geral da Companhia,
7.677.600-1 SSP/SP, com endereço profissional nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço,
ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente;
acionista
subscritor
contra
a
Companhia
n° 432, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030
(iv) nomear procuradores, devendo especificar no mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração observado que, no caso de procuração para fins de repreTHIAGO ESPER KALLAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME n° 325.519.458-01, portaR$ 3.124.524,00, integralizados median- sentação judicial, arbitral e administrativa, poderá ser por prazo indeterminado;
dor(a) da cédula de identidade nº 33.497.497, com endereço profissional nesta Capital do Estado de São Paulo,
428
te capitalização de crédito detida pelo (v) proceder à alienação de bens do ativo, fazer acordos, contratar, contrair obrigações, celebrar contratos, confessar dívidas, abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos bancários ou de crédito, renunciar, transigir, dar e receber quitação, conceder ônus reais e prestar garantias, com relação a qualquer direito ou obrigação da
na Rua João Lourenço, n° 432, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030
acionista subscritor contra a Companhia
Companhia, desde que pertinente às operações sociais, observada alçada de deliberação do Conselho de Administração;
RAPHAEL ESPER KALLAS, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME n° 394.649.718-78, portaR$ 3.140.202,00, integralizados median- (vi) autorizar a abertura e o encerramento de filiais no País ou no exterior; e
dor(a) da cédula de identidade nº 33.479.479, com endereço profissional nesta Capital do Estado de São Paulo,
430
te capitalização de crédito detida pelo (vii) emitir e aprovar instruções internas julgadas úteis ou necessárias, observado o disposto neste Estatuto Social e na regulamentação em vigor.
na Rua João Lourenço, n° 432, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030
acionista subscritor contra a Companhia
Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Presidente coordenar a ação dos Diretores e dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia,
competindo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições:
R$ 61.869.444,00, integralizados me- (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
THER GOLD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob
diante capitalização de crédito detida (ii) administrar o dia-a-dia e os negócios da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e a execução das decisões tomadas em Assembleia Geral e nas Reuniões
nº30.860.444/0001-68, com seus atos constitutivos sob NIRE 35300518390, com sede na Rua João Lourenço,
8.472
pelo acionista subscritor contra a Com- do Conselho de Administração;
nº432, Sala A.1., Vila Nova Conceição, CEP:04508-030
panhia
(iii) administrar e supervisionar os negócios da Companhia em geral; e
(iv) emitir e aprovar regras internas que entenda necessárias.
Total
10.681
R$ 78.000.000,00
Parágrafo 3º - Compete ao Diretor de Segmento de Negócio – Alto Padrão incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
(i) observar as diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração e cumprir o orçamento, inclusive no que tange a aspectos
Mesa:
de capital de giro e investimentos, para o segmento de negócio de alto padrão, sendo o principal responsável por tais resultados;
(ii) planejar, definir e administrar as estratégias comerciais e monitorar o atingimento das metas comerciais para o segmento de negócio de alto padrão;
(iii) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relaEMILIO RACHED ESPER KALLAS
MONIQUE ELOIZE CARNEIRO DA SILVA BRANDÃO
tivas às operações do segmento de negócio de alto padrão da Companhia, sobretudo no que tange suas vendas, receitas, rentabilidade, custos e despesas e outros aspectos
Presidente
Secretária
quantitativos e qualitativos; e
(iv) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, coordenar e supervisionar a execução das operações do segmento de
Acionistas:
negócio de alto padrão e as metas operacionais e financeiras definidas para tal segmento.
Parágrafo 4º - Compete ao Diretor de Segmento de Negócio – Padrão Econômico incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
(i) observar as diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração e cumprir o orçamento, inclusive no que tange a aspectos
EMILIO RACHED ESPER KALLAS
RAPHAEL ESPER KALLAS
de capital de giro e investimentos para o segmento do negócio de padrão econômico, sendo o principal responsável por tais resultados;
(ii) planejar, definir e administrar as estratégias comerciais e monitorar o atingimento das metas comerciais para o segmento de negócio do padrão econômico;
(iii) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações do segmento do negócio de padrão econômico da Companhia, sobretudo no que tange suas vendas, receitas, rentabilidade, custos e despesas e outros
THER GOLD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
THIAGO ESPER KALLAS
aspectos quantitativos e qualitativos; e
(iv) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, coordenar e supervisionar a execução das operações do segmento do
ANEXO II
negócio de padrão econômico e as metas operacionais e financeiras definidas para tal segmento.
ESTATUTO SOCIAL
Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Segmento de Negócio – Loteamentos incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
Capítulo I
(i) observar as diretrizes que venham a ser estabelecidas pelo Diretor Presidente e pelo Conselho de Administração e cumprir o orçamento, inclusive no que tange a aspectos
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º - A Kallas Incorporações e Construções S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital autorizado, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposi- de capital de giro e investimentos para o segmento do negócio de loteamentos, sendo o principal responsável por tais resultados;
(ii) planejar, definir e administrar as estratégias comerciais e monitorar o atingimento das metas comerciais para o segmento do negócio de loteamentos;
ções legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, nº 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030 e (iii) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas às operações do segmento do negócio de loteamentos da Companhia, sobretudo no que tange suas vendas, receitas, rentabilidade, custos e despesas e outros
poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, depósitos, agências ou representação em qualquer localidade do País ou do Exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a incorporação, construção e comercialização de bens imóveis próprios ou de terceiros, (ii) a prestação de serviços de enge- aspectos quantitativos e qualitativos; e
nharia pertinentes às atribuições dos responsáveis técnicos, (iii) a locação e administração de bens móveis, (iv) a administração de bens e negócios próprios e de terceiros, (v) (iv) de forma coordenada com o Diretor Financeiro, Diretor de Engenharia e Diretor de Incorporações, coordenar e supervisionar a execução das operações do segmento do
a compra e venda de insumos e materiais para a construção civil; (vi) a prestação de serviços de assessoria e consultoria imobiliária em contratos de financiamento bancários negócio de loteamentos e as metas operacionais e financeiras definidas para tal segmento.
Parágrafo 6º - Compete ao Diretor Financeiro incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
e afins, e (vii) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista.
(i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira, contábil, fiscal e tributária da Companhia;
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
(ii) gerir as finanças da Companhia;
Capítulo II
(iii) elaborar e revisar informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia, bem como o relatório anual da administração da
Capital Social e Ações
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 631.783.219,43 (seiscentos e trinta e um milhões, sete- Companhia;
centos e oitenta e três mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), dividido em 105.293 (cento e cinco mil, duzentas e noventa e três) ações, todas ordinárias, (iv) definir e planejar a estratégia de financiamento de curto e longo prazos da Companhia, e seus instrumentos e política de investimento dos recursos;
(v) controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operações, interaescriturais, nominativas e sem valor nominal.
gindo com os departamentos da Companhia e com as partes envolvidas;
Parágrafo 1º - É vedada a emissão pela Companhia de partes beneficiárias.
Parágrafo 2º - O capital social da Companhia será exclusivamente representado por ações ordinárias e cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas (vi) coordenar procedimentos de auditoria, controles patrimoniais, controles internos e gerenciais da Companhia;
(vii) elaborar relatórios de natureza financeira e prestar informações relativas à sua área de competência aos órgãos da Companhia;
deliberações das Assembleias Gerais de acionistas. A propriedade das ações será comprovada pelo registro existente na conta do acionista junto à instituição depositária.
Parágrafo 3º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo (viii) orientar a Companhia na tomada de decisões que envolvam riscos de natureza financeira;
(ix) propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas áreas da Companhia, o orçamento da Companhia e acompanhar seus resultados; e
representante do condomínio.
Parágrafo 4º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela (x) coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimento e operações, incluindo financiamentos, sempre no interesse da Companhia.
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. Os custos do serviço de transferência Parágrafo 7º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
da propriedade das ações escriturais poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de (i) representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, B3,
instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe prestar informações aos invesações, observados os limites eventualmente fixados na legislação vigente.
Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até que seu valor total alcance R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), independentemente de tidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às bolsas de valores e mercados de balcão em que a Companhia tenha valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação,
bem como demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior;
reforma estatutária.
Parágrafo 1º - O aumento do capital social dentro do limite autorizado será realizado mediante deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as (ii) representar a Companhia perante o público investidor prestando as informações necessárias;
(iii) monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto Social pelos acionistas da Companhia e reportar à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração,
condições da emissão, inclusive se por subscrição pública ou privada, preço, prazo e forma de sua integralização.
Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá emitir ações ordinárias, bônus de subscrição e quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências;
(iv) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e
debêntures conversíveis em ações.
Artigo 7º - A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas, ou (v) reportar ao Diretor Presidente qualquer situação relativa às questões referentes a relações com investidores da Companhia.
com redução do prazo para seu exercício, quando a colocação for feita mediante: (i) venda em bolsa ou subscrição pública; ou (ii) permuta de ações, em oferta pública de Parágrafo 8º - Compete ao Diretor de Engenharia, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital autorizado, conforme faculta o artigo 172 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (i) coordenar os projetos técnicos e executivos da Companhia e suas controladas incluindo a execução das obras, definindo e acompanhando os cronogramas destas, assim
como coordenando e supervisionando o suprimento de obras e o desenvolvimento dos projetos;
(“Lei das Sociedades por Ações”).
Artigo 8º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cance- (ii) planejar, definir e coordenar o cumprimento dos orçamentos das obras a serem executadas pela Companhia e suas controladas;
lamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva especial de dividendo obrigatório não distribuído e a (iii) supervisionar e gerir a contratação de fornecedores e subempreiteiros a serem utilizados nas obras da Companhia, sem prejuízo da possibilidade de acompanhamento e
fiscalização de tais contratações, a qualquer tempo, pelo Diretor Presidente e/ou pelos Diretores de Segmentos de Negócio ou terceiro por eles indicado;
reserva de incentivos fiscais, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 9º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra ou subs- (iv) planejar, definir e coordenar as atividades da área técnica da Companhia e de suas controladas;
crição de ações, sem direito de preferência para os acionistas, em favor dos seus administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços, podendo essa (v) assessorar o Diretor Presidente e/ou os Diretores de Segmentos de Negócio da Companhia nas decisões estratégicas envolvendo questões técnicas;
(vi) planejar, sugerir, definir e coordenar as melhorias e novos procedimentos a serem incorporados aos empreendimentos da Companhia e de suas controladas; e
opção ser estendida aos administradores e empregados das sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente.
(vii) sugerir e acompanhar o desenvolvimento de novos empreendimentos pela Companhia e suas controladas.
Capítulo III
Parágrafo 9º - Compete ao Diretor Jurídico, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
Assembleias Gerais
Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias. As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício (i) exercer funções de assessoramento e aconselhamento jurídico direto aos Diretores e ao Conselho de Administração da Companhia;
social e, as extraordinárias, sempre que houver necessidade, observados os dispositivos legais referentes à convocação, instalação, deliberações e demais prescrições legais (ii) emitir pareceres jurídicos, orais ou escritos, à Diretoria referentes a matérias ordinárias e cotidianas da Companhia;
(iii) elaborar ofícios, requerimentos, petições, contratos e outros documentos que lhe forem solicitados;
pertinentes.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral será convocada com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio de convocação. Não (iv) promover e acompanhar ações de natureza cível, tributária, trabalhista, societária e outras que lhe forem confiadas no que diz respeito a administração da Companhia;
se realizando a Assembleia Geral em primeira convocação, será publicado novo anúncio de segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias corridos. Será (v) supervisionar o departamento jurídico e as atividades de seus integrantes; e
(vi) coordenar as consultas e solicitações aos consultores jurídicos externos.
dispensada a convocação se verificada a presença da totalidade dos acionistas na Assembleia Geral.
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração. Na hipótese de ausência ou impedimento do Presidente do Parágrafo 10 - Compete ao Diretor de Incorporações, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
Conselho de Administração, a Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Vice-Presidente ou, na sua ausência, por qualquer membro do Conselho de Administração ou, (i) em conjunto com os Diretores de Segmentos de Negócio, definir o produto a ser desenvolvido pela Companhia e controladas;
ainda, na ausência destes, por qualquer Diretor da Companhia presente escolhido pelos acionistas. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral, em qualquer caso, escolher (ii) coordenar a execução e aprovação dos projetos de cada empreendimento desenvolvido pela Companhia e suas controladas;
(iii) estabelecer as condições e parâmetros de comercialização e financiamento dos produtos desenvolvidos pela Companhia e controladas; e
o Secretário da Mesa dentre os presentes à reunião.
Artigo 11 - As Assembleias Gerais somente serão instaladas em primeira convocação, com a presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) (iv) auxiliar na prospecção de terrenos, considerando a demanda de cada segmento e regiões geográficas de atuação da Companhia e suas controladas.
Parágrafo 11 - Compete ao Diretor de Controladoria, incluindo, mas não se limitando, as seguintes atribuições:
do capital social, salvo quando a Lei das Sociedades por Ações exigir quórum mais elevado, e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.
Parágrafo 1º - Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar, mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à Companhia, a sua (i) planejar, definir, coordenar e controlar as operações, atividades e projetos da controladoria da Companhia, incluindo a preparação do orçamento anual, seu acompanhamenqualidade como acionista, apresentando, preferencialmente, com 2 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, (i) documento de identidade, caso to e suas revisões periódicas, preparação do orçamento de capital e a análise de resultados; e
o acionista seja pessoa física; (ii) atos societários que comprovem a representação legal e documento de identidade do representante, caso o acionista seja pessoa jurídica; (ii) assessorar a administração da Companhia na gestão de riscos corporativos.
e (iii) comprovante expedido pela instituição depositária referente às suas ações, datado de até 3 (três) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral. Os procuradores Parágrafo 12 - Adicionalmente às competências fixadas por Lei, regulamentação específica ou por este Estatuto Social, as competências de cada Diretor poderão ser expande acionistas deverão exibir as respectivas procurações e comprovantes de identidade até o mesmo momento e pelo mesmo meio referido neste parágrafo. Os originais dos didas ou fixadas pelo Conselho de Administração.
documentos referidos neste parágrafo, ou suas cópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até o momento da abertura Artigo 21 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:
(a) pelo Diretor Presidente, individualmente;
dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral.
Parágrafo 2º - Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos referidos no Parágrafo 1º acima, até o momento da (b) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto;
(c) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato;
abertura dos trabalhos em assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo 3º - Todas as matérias serão deliberadas por maioria de votos dos acionistas presentes, não sendo computados os votos em branco, exceto as matérias sujeitas a (d) pela assinatura isolada de qualquer Diretor ou de 1 (um) procurador, ficando estabelecido, entretanto, que, exceto pela representação individual da Companhia por seu
Diretor Presidente, nos termos do item (a) acima, a representação individual da Companhia está limitada aos seguintes atos: (i) representação da Companhia perante a Justiça
quórum qualificado ou especial por força de Lei.
Parágrafo 4º - As atas da Assembleia Geral de acionistas serão lavradas, salvo decisão em contrário do Presidente da mesa da Assembleia Geral, na forma de sumário dos Trabalhista, repartições e departamentos federais, estaduais e municipais, incluindo-se a Secretaria da Receita Federal, (ii) assinatura de correspondências, incluindo as
fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas e serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas, obser- correspondências bancárias; e (iii) endosso de cheques para depósito nas contas bancárias da Companhia.
Parágrafo Único - As procurações deverão vedar o substabelecimento e serão assinadas, em nome da Companhia, (i) pelo Diretor Presidente, individualmente, ou (ii) por
vado o disposto no artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 5º - A Assembleia Geral de acionistas somente poderá deliberar sobre assuntos previstos na ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressal- 2 (dois) Diretores, em conjunto, sendo que as procurações para fins judiciais, arbitrais ou administrativos, poderão ser assinadas por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador com
poderes específicos e permitir o substabelecimento. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, arbitrais ou admivadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 12 - Sem prejuízo das demais matérias previstas em Lei, compete privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 nistrativos, terão período de validade limitado a, no máximo, 2 (dois) anos.
Artigo 22 - Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social e/ou aos
da Lei das Sociedades por Ações, e, ainda:
negócios da Companhia, tais como cauções, garantias, endossos e outras garantias em favor de terceiros, sem que tenham sido prévia e expressamente aprovados nos termos
(i) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
(ii) aprovar ou alterar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços, assim deste Estatuto Social, serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes.
Capítulo VII
como aos administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
Conselho Fiscal
(iii) eleger ou destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
A
Companhia
terá
um
Conselho
Fiscal
não
permanente,
composto
por
3 (três) membros e respectivos suplentes todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos
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(iv) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração; e
e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
(v) deliberar sobre a política de distribuição de dividendos.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito por seus membros na primeira reunião do órgão após sua instalação.
Capítulo IV
Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, será feita mediante a assinatura de termo respectivo lavrado em livro próprio.
Administração
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal da Companhia deverão aderir às Políticas vigentes da Companhia, mediante assinatura dos termos de adesão aplicáveis.
Artigo 13 - A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
Parágrafo 1º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro Parágrafo 4º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será
convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
próprio e permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores eleitos.
Capítulo VIII
Parágrafo 2º - Os Administradores da Companhia deverão aderir às Políticas vigentes da Companhia, mediante assinatura dos termos de adesão aplicáveis.
Exercício Fiscal, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros
Parágrafo 3º - Os administradores, que poderão ser destituídos a qualquer tempo, permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente
Artigo
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O
exercício
social
terá
início
em
1º
de
janeiro
e
terminará
em
31
de
dezembro
de cada ano.
deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Caso o substituto venha a ser investido, este completará o mandato do administrador
Parágrafo 1º - As demonstrações financeiras serão auditadas por auditores independentes registrados na CVM, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
substituído.
Artigo 25 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e qualquer provisão de imposto de renda ou
Capítulo V
contribuição social sobre o lucro.
Conselho de Administração
Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros, acionistas ou não, residentes ou não no Brasil, eleitos e Parágrafo Único - Nos termos do artigo 190 da Lei de Sociedade por Ações, as participações estatutárias de empregados e administradores serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzidos os montantes indicados no caput.
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Único - O Conselho de Administração designará, entre seus membros, aqueles que desempenharão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Artigo 26 - Do lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas no artigo anterior, 5% (cinco por cento) serão destinados para a constituição da Reserva
Legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, sendo que no exercício em que o saldo da Reserva Legal acrescido dos montantes das reservas de capital
Administração.
Artigo 15 - Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal.
Parágrafo 1º - Após a destinação à Reserva Legal, uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de Reserva para
primeira Assembleia Geral subsequente. Para os fins deste parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez.
Contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Único - No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Presidente.
Artigo 16 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, ordinariamente, a cada trimestre, podendo, no entanto, ser realizadas sempre que necessário para Parágrafo 2º - Do lucro que remanescer, ajustado pela constituição da Reserva Legal e pela eventual constituição da Reserva para Contingências e a respectiva reversão, se
for o caso, será destinado ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas, o qual será, em cada exercício social, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
as atividades sociais.
Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo Vice-Presidente do Conselho ou quaisquer líquido anual ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
2 (dois) membros do Conselho de Administração em conjunto, por meio de notificação escrita, inclusive e-mail, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. A convocação Parágrafo 3º - O saldo do lucro líquido, após as deduções previstas acima, terá a destinação que lhe der a Assembleia Geral, na forma da lei aplicável.
da reunião deverá apresentar a agenda a ser tratada e decidida, bem como ser acompanhada da documentação disponível que embase de maneira completa tal agenda e Artigo 27 - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos
ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados
permita que os membros do Conselho de Administração possam deliberar sobre as matérias a serem discutidas.
Parágrafo 2º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração sem a observância ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.
Parágrafo Único - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto neste
do prazo previsto no Parágrafo 1º acima, desde que sejam inequivocamente cientificados todos os demais membros do Conselho de Administração.
Estatuto Social.
Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades previstas no parágrafo acima, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros.
Capítulo IX
Parágrafo 4º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria dos membros em exercício, e as suas deliberações, inclusive proposAcordo de Acionistas
tas a serem submetidas à Assembleia Geral, serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao seu Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
Parágrafo 5º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente ou Vice-Presidente, quando aplicável, e na sua ausência por qualquer dos Artigo 28 - A Companhia observará os Acordos de Acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo ao Presidente das Assembleias
Gerais e das reuniões do Conselho de Administração abster-se de computar os votos contrários aos respectivos termos dos Acordos de Acionistas.
Conselheiros, escolhido por maioria dos votos dos demais membros presentes. O Presidente da mesa escolherá o seu secretário dentre qualquer dos presentes.
Capítulo X
Parágrafo 6º - Será considerado presente às reuniões do Conselho de Administração, o conselheiro que:
Liquidação
(i) nomear qualquer outro conselheiro como seu representante para votar em tal reunião, desde que a respectiva nomeação seja realizada por escrito e entregue ao presidente
Artigo 29 – A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deva funcionar
da mesa da reunião antes da sua instalação;
durante o período de liquidação.
(ii) enviar seu voto por escrito ao presidente da mesa da reunião antes da sua instalação, via fax, correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos; ou
Capítulo XI
(iii) participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de videoconferência ou conferência telefônica, desde que envie seu voto por escrito via fax, correio eleResolução de Conflitos
trônico (e-mail), carta registrada ou carta entregue em mãos ao presidente da mesa da reunião antes do encerramento, lavratura e assinatura da respectiva ata, e todos os
Artigo 30 - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal (se instalado) comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia
participantes possam ser claramente identificados, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver o Presidente da reunião.
que possa surgir, em caráter definitivo e final, por arbitragem, a ser administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), de
Parágrafo 7º - Nas deliberações do Conselho de Administração, cada conselheiro, inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a um voto.
Parágrafo 8º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os conselheiros fisicamente presentes à reunião, no Livro de Registro de acordo com o Regulamento da CCBC em vigor no momento da arbitragem (“Regulamento”).
Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que Parágrafo 1º - O tribunal arbitral será composto por três árbitros (“Tribunal Arbitral”), indicados em conformidade com o referido Regulamento CCBC. No caso de uma arbitratenham se manifestado na forma do Parágrafo 6º, alínea “ (iii) ” deste artigo, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo gem envolvendo múltiplas partes, os múltiplos requerentes deverão indicar, conjuntamente, um co-árbitro e/ou os múltiplos requeridos deverão indicar, conjuntamente, o outro
a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Conselheiro ser juntada a referido Livro logo após a transcrição da ata.
co-árbitro. Os co-árbitros indicados pelas partes deverão indicar o presidente do Tribunal Arbitral. Casos os múltiplos requerentes e/ou múltiplos requeridos não cheguem a um
Parágrafo 9º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro do comércio as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação acordo sobre a indicação conjunta todos os 3 (três) árbitros serão indicados pelo Presidente da CCBC.
destinada a produzir efeitos perante terceiros.
Parágrafo 2º - O procedimento arbitral deverá ser conduzido em português, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, mas o Tribunal Arbitral, desde que justificaParágrafo 10 - O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclareci- damente, poderá designar oitivas ou inquirições em outros lugares.
mentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto.
Capítulo XII
Artigo 17 - Além das matérias estabelecidas no artigo 142 da Lei das Sociedades por Ações, as seguintes matérias serão de competência do Conselho de Administração:
Disposições Finais
(a) aumento do capital social da Companhia, dentro do capital autorizado;
Artigo 31 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela assembleia geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações.
(b) eleição, substituição ou destituição dos membros da Diretoria;
***
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RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2
3

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos

termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura
de crédito adicional.”
4

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser

informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício,

o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas
classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7Valor
inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites 8Controle da
execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
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53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores
Extraorçamentários)
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)

0,00

0,00

29.593.661,89

0,00

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:
1

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB,

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2
3

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos

termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura
de crédito adicional.”
4

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser

informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício,

o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas
classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7Valor
inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites 8Controle da
execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
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PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
CONSÓRCIO REGIONAL
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS
INEXIGIBILIDADE 06/2022
LICITAÇÃO GERAL 57/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2022
O CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE – CRIS estará realizando a partir de 13/06/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS
JURÍDICAS E FÍSICAS PARA SERVIÇOS
DE PORFISSIONAIS DE SÁUDE DE NÍVEL
SUPERIOR, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.
O Edital completo e outras informações poderão
ser acessadas em https://bit.ly/3LmjppB

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PEDRO

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Valentim Amaral, 748 - Centro - CEP 13520-000 - São Pedro/SP
www.saopedro.sp.gov.br - Tel.: (19) 3481-9200

AVISO DE OFICINA PLANO DIRETOR
COMUNICAMOS REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE
OFICINA DO PLANO DIRETOR: A reunião da Oficina
Técnica do Plano Diretor do Município de São Pedro, SP,
terá seu início em sessão pública no dia 21/06/2022, às
19h, no AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO – ACISP, localizado na
Avenida dos Imigrantes, nº 255, São Benedito, São PedroSP. As informações completas encontram-se à disposição
no Gabinete da Prefeitura Municipal, na Secretaria de
Governo, sito à Rua Valentim Amaral, 748, no horário das
8h30 às 17h, fone: (19) 3481-9200 ou por meio do site:
https://www.saopedro.sp.gov.br. CLAUDINEI FRANCO DE
ARRUDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRO DE TOLEDO/SP
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2022
PROCESSO DE COMPRA 252/2022
OBJETO: RCONCESSÃO DE USO de bem imóvel
de propriedade da Prefeitura Municipal de Pedro de
Toledo, consistente de espaço comercial denominado BOXE , edificado em Terminal Rodoviário, localizado no Centro nesta cidade e estado, tudo para
que sejam objeto de exploração comercial por interessados, sob as condições previstas neste edital.
Recebimento dos envelopes Habilitação e Proposta: ATÉ 11/07/2022 ÀS 09h00MIN. ABERTURA DOS
ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTAS: 11/07/2022 ÀS 09H30MIN. O novo
edital completo poderá ser adquirido no Depto.
de Compras e Licitações, mediante pagamento de
taxa, e ou pelo site www.pedrodetoledo.sp.gov.br e
ou pelo e-mail: compras@pedrodetoledo.sp.gov.br,
informações Fone:(13)3419-1599.
Pedro de Toledo, 09 de Junho de 2022.
Eleazar Muniz Junior
Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - (RESUMIDO)
TP n° 03/2022 - PROCESSO n° 035/2022.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.
SETOR REQUISITANTE: Secretaria de
Desenvolvimento Municipal.
OBJETO: contratação de empresa especializada para
construção de lanchonete no Parque Natural Municipal
Salto Botelho, no Município de Lucélia/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, nos termos da Emenda nº 2021.236.60001,
Programa nº 09032021, Requisição nº 091-2022 da
Secretaria de Desenvolvimento Municipal.
ENCERRAMENTO: 29/06/2022, às 09h00min.
O Edital completo da presente licitação, onde constam
todas as informações relativas à Tomada de Preço, poderá ser obtido no site oficial da Prefeitura de Lucélia
(www.lucelia.sp.gov.br), demais informações e quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente junto ao Setor de Licitação desta Prefeitura,
sito à Av. Brasil n° 1101, nesta cidade de Lucélia/SP,
através do tel.18 3551-9200, ou via e-mail lucelialicitacao@gmail.com de segunda a sexta-feira, no horário
de expediente.
Lucélia/SP, 09 de Junho de 2022.
TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Aviso de Licitação – Pregão Presencial nº 025/2022
(Registro de Preços)
Órgão Licitante: Município de Tabapuã. Processo Licitatório nº 091/2022 - Modalidade: Pregão Presencial nº.
025/2022, do tipo “menor preço por item”. Objeto:
Registro de preços visando a contratação de empresa
para aquisição de PNEUS NOVOS, com entrega parcelada para manutenção preventiva e corretiva dos veículos
pertencentes a frota municipal, conforme especificações
e quantidades máximas e estimadas de cada item constantes do Termo de Referência- ANEXO I, pelo período de
12(doze) meses. A sessão de processamento do pregão
será realizada no Setor de Licitações e Contratos, do Paço
Municipal, na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, na cidade
de Tabapuã, no dia 27 de junho de 2022, com início às
09h para credenciamento dos interessados. A abertura dos
envelopes ocorrerá a partir das 09h30min do mesmo dia.
Edital completo e mais informações poderão ser obtidas
através do site www.tabapua.sp.gov.br e do e-mail: licitacao@tabapua.sp.gov.br.
Tabapuã, 09 de junho de 2022.
SILVIO CESAR SARTORELLO
Prefeito Municipal.
PUBLIQUE-SE.

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 50/2022, Processo SICOM
3205/2022 objetivando a Aquisição 80.000 kg de
solução aquosa de Ortopolifosfato de Sódio
para uso no processo de tratamento de água da
Estação de Tratamento de Água - ETA. Prazo de
execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29.06.2022, 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, 03.06.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan
- Gerente de Operação e Manutenção - Esgoto

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72846/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos para manutenção de ruas, podas de
árvores, roçada e serviços emergenciais
que venham a surgir ao Departamento de
Serviços Municipais da Prefeitura de Cajati,
conforme especiﬁcações técnicas e demais
disposições do Termo de Referência do edital.
Recebimento
do
Credenciamento:
28/06/2022 das 08 horas e 30 minutos às 09
horas. Recebimento dos envelopes Proposta, Documentação e Declaração de Pleno
Atendimento aos requisitos de habilitação:
28/06/2022 às 09 horas. O edital em inteiro
teor estará à disposição dos interessados,
gratuitamente através do site: www.cajati.
sp.gov.br ou na Divisão de Compras/Licitações da Prefeitura do Município de Cajati,
de 2ª a 6ª feira das 10:00 às 11:30 e das
13:30 às 14:30 horas, na Praça do Paço
Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP, mediante o pagamento de R$ 16,53 (dezesseis
reais e cinquenta e três centavos). Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo
e-mail compras@cajati.sp.gov.br.
Cajati, 09 de junho de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/22 - OBJETO: Registro de preços de materiais de consumo de limpeza.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, diante da desclassiﬁcação dos itens
01, 16 e 22 da empresa Papalix Plásticos
e Descartáveis Ltda; itens 01, 19 e 22 da
empresa América Serve Limp. e Serv. Ltda;
itens 14 e 33 da empresa Medimport Com.
de Prod. Hosp. Ltda ME; item 26 da empresa Fast Clean Distrib. Ltda; e item 28 da empresa Davi da M. Rangel Prod. de Limpeza
ME, torna sem efeito a adjudicação dos referidos itens e CONVOCA as empresas participantes da licitação, nos termos do item
VII, subitem 14 do Edital, para negociação
e veriﬁcação da documentação de habilitação, iniciando-se pelas empresas licitantes
que ofertaram os menores preços subsequentes, ou seja, Recommed Dist. de Prod.
de Saúde e Higienização Eireli, para o item
01; América Serve Limpeza e Serviços Ltda,
para o item 14; Davi da M. Rangel Prod. de
Limpeza ME, para o item 16; Comercial Panorama Ltda ME, para o item 7 e 19; Juvicol
Sist. Para Higiene Ltda, para o item 22; e
Papalix Plásticos e Descartáveis Ltda, para
os itens 26, 28 e 33; e demais atos contínuos. A Sessão Pública em continuação ao
Pregão será realizada no dia 17/06/2022,
às 09:00 horas, no Serviço de Suprimento
do CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 508,
Centro, Pariquera-Açu – SP.

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Vale
do Ribeira e Litoral Sul – Consaúde,
CNPJ.57.740.490/0001-80, no uso de suas
atribuições legais, diante dos elementos
de instrução dos autos homologa a adjudicação Proferida pela Pregoeira no Processo nº 79/2022 – Pregão Presencial nº
17/2022 que objetiva o Registro De Preços
De Dietas Enterais, Orais, Leites, Módulos
E Suplementos destinado ao Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua” – HRLB/
CONSAUDE, pelo critério de menor preço
as empresas: NUNESFARMA DISTRIB
DE PROD FAR, CNPJ: 75014167000100,
Item 17, NUTRIPORT COMERCIAL LTDA,
CNPJ: 03612312000144, Itens, 07, 13 e
24, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.,
CNPJ:11260846000187, Itens, 08, 09,
10, 11 e 21, ALM COMERCIO PARA
PRODUTOS DE SAUDE EIRELI, CNPJ:
28921456000103, Itens, 01, 03, 04, 05, 06,
16 e 18, HAVERIM COMERCIAL LTDA EPP,
CNPJ: 17365046000107, Itens, 02, 12, 14,
15, 19, 22, 23, e 26, HUMANA ALIMENTAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E,
CNPJ: 02786436000183, Itens, 20 e 25. O
(a) Responsável legal da referida Empresa
ﬁca convocado (a) a comparecer ao Serviço de Suprimento do Consaúde para assinatura da Ata de Registro de Preços, no
prazo de 05 (cinco) dias.
José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberto no CONSAÚDE o Pregão Presencial nº 20/2022 - Processo nº
040/2020, que tem por objeto o Registro de
Preços de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPC). O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no Serviço de Suprimento, na Rua Pedro Bonne,
508, centro, Pariquera-Açu/SP e no endereço eletrônico www.consaude.org.br, na ABA
Publicações - Editais, A sessão pública do
pregão será no endereço acima mencionado, no dia 24/06/2022 às 09:00 horas.
Pariquera-Açu, 09 de junho de 2022.
José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

Publique
em jornal
de grande
circulação.

CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL
Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços
O Consaúde Torna Público O Extrato Da
Ata Registro De Preços, Referente Ao
Processo Nº 79/2022 – Pregão Presencial
Nº 17/2022, Referente Registro de Preço
Dietas Enterais, Orais, Leites, Módulos E
Suplementos, destinados ao Serviço de
Nutrição e Dietética – SND do Hospital Regional “ Dr Leopoldo Bevilacqua” – HRLB/
CONSAÚDE, Assinada Em 09/06/2022,
Prazo De Validade De 12 Meses, Com
Seu 1º Trimestre De Vigência, Conforme
Segue: (Detentora Da Ata, Nº Do Item,
Descrição, Unidade De Medida, Preço Unitário Em Real): NUNESFARMA DISTRIB
DE PROD FAR, CNPJ: 75014167000100,
Item, 17-MODULO DE FIBRAS EM SACHE
- MO…, SACHE, 2,2000, NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03612312000144,
Itens, 07-FORM. LIQ. P/ DIETA ENT OU
ORA…, ML, 0,1515, 13-FORMULA INFANTIL SEMI ELEMENTA…, GR, KG, 237,50,
24-SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO…, L, 42,10, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 11260846000187, Itens,
08-FORMULA INFANTIL DE PARTIDA
…, GR, 0,0625, 09-FORMULA INF. DE SEGUIMENTO COM…, GR, 0,0366, 10-FORMULA INF. DESTINDA AO PREMA…, GR,
0,1200, 11-FORMULA INFANTIL PARA SITUACAO…, GR, 0,0563 e 21-SUPLEMENTO NUT. COMP. PRONTO P…, L, 26,1586,
ALM COMERCIO PARA PRODUTOS DE
SAUDE EIRELI, CNPJ:28921456000103,
Itens, 01-ALIMENTO P/ DIETA ENTERAL
OU O…, L, 104,0000, 03-DIETA LIQUIDA NUTR. COMPLETA I…, L, 62,0000,
04-DIETA LIQUIDA PARA PACIENTES C…,
L, 106,0000, 05-DIETA LIQUIDA, NUTRICIONALMENT…, L, 37,0000, 06-ESPESSANTE INSTANTANEO A BASE …, GR,
0,6266, 16-FORMULA PARA NUTRICAO
ENTERAL …, L, 30,0900, 18-MODULO DE
PROTEINA EM PO PARA…, KG, 270,2660,
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP ,
CNPJ: 17365046000107, Itens, 02-DIETA LIQ. COMPLETA SEM FIBRAS…, L,
13,3300, 12-FORMULA INFANTIL EM PO,
ELEMEN…, GR, 0,4400, 14-FORMULA LIQUIDA DIETA ENTERAL/…, L, 112,9000,
15-FORMULA NUTR. DE BASE P/
CRIAN…, LATA, 37,3626, 19-MODULO P/
DIETA ENTERAL OU ORA…, GR, 2,1400,
22-SUPLEMENTO NUTR. COMPL. ORAL
L…, UND, 12,4344, 23-SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO …, LATA, 37,5000,
26-SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA
O …, L, 62,6868, HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E,
CNPJ: 02786436000183, 20-MODULO P/
DIETA ENTERAL OU ORA…, GR, 0,2000,
25-SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL
PA…, CX, 11,6600.
José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO Nº 72848/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
OBJETO: Contratação de empresa para revitalização de escadaria localizada na Viela
de acesso (Francisco P. André) na Avenida
Claudino Novaes, s/nº, no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP.
A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 28
de junho de 2022 às 09:00 horas.
O edital em inteiro teor estará a disposição
dos interessados, de 2ª a 6ª feira das 10:00
às 11:30 h e das 13:30 h às 14:30 h, na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati – SP.
Valor do Edital: R$ 16,53 (dezesseis reais e
cinquenta e três centavos).
Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou
pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br
Cajati, 09 de junho de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

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 EDITAL
Edital de Licitação: Modalidade – Tomada de Preços N°02/2022 – Proc. n°17/2022.Objeto:Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema por prazo determinado (locação), com atualizações mensais que garantam as alterações legais, corretivas
e evolutivas, incluindo migração, conversão, implantação e capacitação de servidores dos
sistemas de administração de pessoal, patrimônio, contabilidade pública e tesouraria para a
Câmara Municipal de Miracatu/SP, pelo período de 12 meses, constantes do ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL. Data/
hora de abertura da Sessão Pública, com recebimento dos envelopes com “Documentos
de Habilitação” e “Proposta Comercial”, dia 29/06/2022, às 09:00h – Local de Realização
da Sessão: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Miracatu/SP, sito a Av. Washington
Luis, 200 – Estação – Miracatu/SP. O Edital, na íntegra, será fornecido aos interessados,
através de acesso ao site: www.miracatu.sp.leg.br ou no e-mail camara@miracatu.sp.leg.br.
Demais informações, procurar pela Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Miracatu,
de segunda a sexta-feira, no horário das 08h ás 12h e das 13h ás 17h, Fone: (13) 3847-1299.
Miracatu, 09 de junho de 2022.
Pablo Lopes da Silva Pereira – Presidente da Câmara

Publique
em jornal
de grande
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL RESUMIDO
Processo Administrativo nº 146/2022 - Tomada de Preços nº 010/2022.
Início: 09/06/2022 – Encerramento: 27/06/2022 – Horário 09h.. Abertura dos Envelopes:
27/06/2022 – Horário: 09h.. Tipo: Menor Valor Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM REDE SECUNDÁRIA EXISTENTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
conforme convênios nº 101811/2022 e 101812/2022 da Secretaria de Desenvolvimento
Regional. PROCESSO LICITATÓRIO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Viradouro torna público aos licitantes
interessados, abertura de certame, com objeto acima especificado, cujo encerramento
e abertura dar-se-ão nas datas e horários acima aprazados. A Divisão de Licitações
da Prefeitura Municipal de Viradouro fornecerá cópia digital do Edital e seu(s) Anexo(s),
devendo os mesmos, serem retirados na Divisão de Licitações, sito à Praça Major Manoel
Joaquim, nº 349, Centro, Viradouro/SP, mediante apresentação de mídia para gravação,
das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min de segunda-feira à sexta-feira
ou através do site http://www.viradouro.sp.gov.br/. Demais publicações referentes ao
certame estarão disponíveis através do site: www.viradouro.dioe.com.br.
Viradouro/SP, 09 de junho de 2022. DANIELA DE SOUZA LIMA - PRESIDENTE DA CPL
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030404-34.2021.8.26.0114. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível,
do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gabriel Baldi de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) M-FIR-H
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 05374991000196, com endereço à Rua dos Chanes, 370, SALA 08, Indianopolis, CEP 04087-032,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condomínio Edificio José Guernelli, alegando
em síntese: O Executado é proprietário de loja anexa ao Condomínio Edifício José Guernelli, localizado na Rua General Osório, 1015 e não
vem cumprindo suas obrigações de condômino, deixando de pagar a taxa condominial desde abril de 2021. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três)
dias, pagar a dívida no valor de R$ 7.042,47, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida de honorários
advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue o
pagamento acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, poderá o executado opor-se à presente execução por meio de
embargos. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor
em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para
pagar(em) o restante do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros
de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o
depósito, que será convertido em penhora (art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas
acarretará a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subseqüentes e o reinício
dos atos executivos (art. 916, § 5º, do Código de Processo Civil). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos
(art. 916, § 6º, do Código de Processo Civil). Este edital será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Campinas, aos 28 de abril de 2022.
Edital de Citação com Prazo de 20 dias PROCESSO Nº 1007255-12.2017.8.26.0223. O Dr. Marcelo Machado da Silva, Juiz de Direito da 4ª
Vara Cível do Foro da Comarca do Guarujá/SP. Faz Saber a JOSÉ TEIXEIRA, CPF 094.780.188-09 que por parte de FABRÍCIO MELLO
DOMINGUES BRANCO foi ajuizada ação de Rescisão Contratual Cumulada com o Perdas e Danos pelo procedimento Comum, na qual
foi determinada a reintegração de posse para o autor do imóvel sito a rua Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, 261, apt 12. objeto desta ação.
Valor da causa R$333.761,71 (Junho/2017). Estando o réu em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo
de 15 dias úteis, após fluir o prazo de 20 dias úteis supra, querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso
de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LT

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000343-66.2020.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ROSANA SANTOS ROCHA, Brasileira, Comerciante, RG 21.516.236, CPF 176.269.668-13,e CASA DE CARNES NOVA
DA ROCA EIRELI, CNPJ. 30.460.131/0001-12 , que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de M1 COMÉRCIO DE MÁQUINAS
LTDA., alegando em síntese: Cobrança do valor de R$ 8.330,00 representada pelos cheques 058, 060, 062,063,064,065 e 066 do Banco
Itaú e não pagos, face cheques sem provisão de fundos. 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, paguem o valor supra devidamente corrigido, e não havendo pagamento nem a interposição de embargos, no prazo legal,
constituir-se-á de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º NCPC., acrescido de custas e verba honorária fixada
em 05% do débito indicado. Sendo efetuado o pagamento o tornará isento das custas processuais . Não havendo manifestação será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 30 de maio de 2022.

Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Com
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 Sã
e-mail: destak@destakpublicidade.com.b
Tel / Fax: (11)3107-0933

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº 1000469-94.2020.8.26.0077. A MMª Juiza de Direito da 3ª Vara Cível do Foro
de Birigui/SP, Dra. Cassia de Abreu, na forma da Lei, etc... Faz Saber a JAQUELINE FRANCIELE DA SILVA, RG. 40.397.959-6 e CPF.
378.226.558-09, sito à Rua Santiago Troncoso, 1334, Jardim Flamengo, Birigui - SP e JAQUELINE FRANCIELE DA SILVA ME, CNPJ
29.950.058/0001-88, sito à Rua Mogno, 624, Jardim das Arvores I, Taruma - SP, que lhe foi proposta ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Mundo das Ferramentas do Brasil, alegando em síntese: A empresa exequente vendeu produtos de sua
comercialização a executada, conforme NF’S 59915 e 64588, para pagamento parcelado através de boletos bancários, onde a executada,
mesmo após receber a mercadoria, não cumpriu com o pagamento das parcelas, sem qualquer justificativa, a ensejar um verdadeiro
prejuízo para a exeqüente no valor de R$ 4.550,63. Assim, não restou outra alternativa à exequente senão a de ajuizar a presente execução
visando o recebimento do seu crédito. Dá-se à causa o valor de R$ 4.550,63. Estando as rés em lugar ignorado, foi determinada a Citação
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias efetuem o pagamento do débito, sob pena de lhes serem
penhorados bens coercitivamente (NCPC, art. 829, §1º), bem como do prazo para oferecimento de embargos (art. 914, NCPC), que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, independente de garantia deste Juízo, bem como, que dentro do prazo de embargos,
reconhecendo o débito e comprovado o depósito de (30%) do valor da execução, poderá requererem que seja admitido o pagamento do
valor remanescente em até 06 parcelas, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. Cidade de
Birigui, aos 20 de abril de 2022.

Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; r

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.b
Autorização de Publicação
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10 e 11/06
3 cm. de alt. / cor
PROC: 1032777valor total: R$ 4

10 e 11/06
2 cm. de alt. / cor
PROC: 0012629
valor total: R$ 2

10 e 11/06
3 cm. de alt. / cor
PROC: 1010633valor total: R$ 4

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE L

Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Com
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP
Sã
1003060-000
e 11/06
e-mail: destak@destakpublicidade.com.b
2 cm. de alt. / cor
Tel / Fax: (11)3107-0933
PROC: 3000317
total:
R$ 2
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta valor
de São
Paulo”



                  
              
                   


K-10e11/06
        

6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; r

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1010927-05.2017.8.26.0554. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível,
do Foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávio Pinella Helaehil, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDOMIRO DIAS
GUIMARAES, Brasileiro, CPF 127.258.638-30, com endereço à Avenida Paraiso, 1036, Osvaldo Cruz, CEP 09571-200, São Caetano do
Sul - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de BANCO BRADESCO S/A, alegando em síntese:
objetivando a quantia de R$111.538,70 (Maio/2017) referente débitos relativos ao cartão n.º 3764434061610083. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 (quinze) dias, 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 Santo André, aos 02 de março de 2022.

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.b
Autorização de Publicação

Ligue já:

11.

3729-6600
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Ligue já: (11)

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
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10/06
2 cm. de alt. / cor
PROC:
1022709
Ligue já:
11. 3729-6600
valor
total: R$ 1

10/06
9 cm. de alt. / cor
PROC: 107.850
valor total: R$ 6

3729-6600
Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

