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Uma pesquisa realizada pela Datafolha e divulgada em abril revelou que o 
desejo de mudar de casa permanece na mente de muitos brasileiros, mesmo 
após as fases mais restritivas da pandemia. Na cidade de São Paulo, 55% dos 
moradores têm o desejo de se mudar para outra residência. No Rio de Janei-
ro, este desejo é compartilhado por 59% dos moradores.                      ESTADO/A3

Pacheco diz ser 
contra CPI 
da Petrobras
O presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), se posi-
cionou nesta terça-feira contra-
riamente à instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) no Congresso sobre 
a Petrobras. Um requerimento 
para abrir a investigação é arti-
culado na Câmara pelo PL, par-
tido do presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PL). “Se a Petro-
bras tem regras de governan-
ça, é uma empresa cuja direção 
é escolhida pelo governo e pela 
União, que é sua principal acio-
nista, não há dicotomia entre 
Petrobras e governo”, disse ele a 
jornalistas.                           BRASIL/A5

Bolsonaristas 
invadem evento 
do PT com Lula

BRASIL/A5

Habitação Mudar de endereço é 
desejo de 55% dos paulistanos, 

diz pesquisa

 THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

98% dos farmacêuticos em 
SP relatam falta de remédios 

 APesquisa do setor revela ainda que a 
insufi ciência de produtos pode afetar 
principalmente as crianças do Estado 

Mais de 98% das instituições far-
macêuticas em São Paulo sofrem 
com a falta de medicamentos. É 
o que revelou um levantamen-
to do CRF-SP que ouviu 1.152 ins-

tituições. As entidades também 
apontaram os tipos de medica-
mentos com maior escassez, sen-
do que 93,49% relataram a falta de 
antimicrobianos.                  ESTADO/A3

Taboão realiza 
ação de doação 
de sangue dia 30
O vereador de Taboão da Serra, 
André Egydio, con£ rmou que o 
mutirão de doação de sangue, a 
iniciativa organizada pelo seu ga-
binete irá acontecer no próximo 
dia 30 de junho. As doações se-
rão coletadas no Hospital Geral 
do Pirajuçara. Uma van irá sair da 
Câmara Municipal de Taboão da 
Serra às 7h30 para levar os doa-
dores até o HGP. Segundo sua as-
sessoria, o mutirão de doação de 
sangue acontece durante o Junho 
Vermelho.                            ESTADO/A3

Embu das Artes 
divulga novas vagas 
de emprego  SERVIÇOS/A2

EMPREGO E RENDA 

Capital inicia 
programa de 
recapeamento 
A prefeitura da capital paulista co-
meçou a recapear a malha viária 
em dez avenidas da cidade. O pro-
grama de recapear 5,8 milhões de 
metros quadrados de ruas e aveni-
das e totaliza um investimento de 
R$ 1 bilhão. A ação começou com o 
mapeamento da malha viária usan-
do o Sistema Gaia, que identi£ ca e 
classi£ ca as vias.  ESTADO/A3

Celebridades comentam novo single ‘Break My Soul’, de Beyoncé. ANEXO/A10
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Energia elétrica. O Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel) respondeu pela economia de 
cerca de 22,73 bilhões de quilowatts-hora (kWh) de energia 
elétrica em 2021, o que corresponde a 4,54% do consumo 
total de eletricidade no Brasil.  Esse volume é suficiente 
para atender 11,49 milhões de residências durante um ano. 
A redução do consumo de energia elétrica é equivalente à 
energia gerada por uma usina hidrelétrica com capacidade 
de 5.451 MW, revela o Relatório de Resultados 2022 – ano-
-base 2021 do Procel, divulgado nesta segunda-feira (20). O 
documento indica que essa economia significa quase me-
tade da produção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no 
Pará, ou 2,5 vezes a produção das usinas nucleares Angra 1 
e 2 juntas, situadas na Costa Verde do estado do Rio de Ja-
neiro. As ações desenvolvidas pelo Procel, no ano passado, 
contribuíram também para que o Brasil evitasse a emissão 
de 2,87 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente 
(tCO2e) na atmosfera, o que equivale às emissões geradas 
por 987 mil veículos em um ano. (AB)

Censo 2022. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) inicia na segunda-feira a coleta da Pesquisa Ur-
banística do Entorno dos Domicílios, que mobilizará mais 
de 22 mil supervisores censitários até 12 de julho. Trata-se 
do marco de início da operação do Censo 2022. No en-
tanto, ainda não serão feitas entrevistas e os dados serão 
colhidos apenas por meio de observação.   “Não é o início 
da visita de porta em porta, mas é a primeira operação 
pública de coleta de informações”, disse o diretor de Geo-
ciências do IBGE, Claudio Stenner. A Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos Domicílios é considerada fundamental 
porque todos os mais de 326 mil setores censitários, distri-
buídos pelos 5.570 municípios brasileiros, são visitados. A 
partir desse trabalho, são obtidas informações da infraes-
trutura urbana consideradas relevantes para a administra-
ção pública. Além disso, os dados acumulados permitirão 
atualizar mapas e identificar vias, o que contribuirá poste-
riormente para o trabalho dos recenseadores. Os supervi-
sores censitários vão percorrer todas as ruas de cada setor 
censitário que está sob sua responsabilidade. Eles deverão 
preencher questionários incluindo dados relacionados aos 
dez quesitos investigados, entre eles: capacidade da via, pa-
vimentação, iluminação pública, ponto de ônibus ou van e 
sinalização para bicicletas. (AB)

 FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

AFábrica de 
Empregos de 
Embu das Ar-
tes, na Grande 
São Paulo, di-

vulgou novas oportunida-
des de trabalho disponíveis 
na região.

Entre as oportunida-
des, há vagas para assisten-
te de logística (temporá-
ria), ajudante de motorista, 
auxiliar de carga e descar-
ga, auxiliar de logística / 
operador logístico (tempo-
rário), auxiliar de linha de 
produção (temporária), au-
xiliar serviços gerais (ho-
tel), auxiliar manutenção 
predial (hotel), carpinteiro 
(construção civil), carpin-
teiro de obras, costureira 
de máquinas industriais, 
fiscal de loja (prevenção e 
perdas), inspetor de qua-

 D Fábrica de Empregos está localizada na rua Cerqueira Cesar, 
846, no Jardim Santa Tereza, em Embu das Artes, na Grande SP 

DIVULGAÇÃO/PMETEA

Embu das Artes divulga 
novas vagas de emprego

OPORTUNIDADE NA GRANDE SP. Entre as oportunidades estão para assistente 
de logística, carpinteiro de obras, costureira de máquinas industriais e fi scal de loja 

lidade (indústria), meio 
oficial serralheiro, moto-
rista de caminhão (entre-
gas), motorista de entregas 
V.U.C, operador de empi-
lhadeira, operador de em-

pilhadeira (empresa de 
reciclagem) e porteiro ron-
dista (temporário).

Acesse o site da Prefeitu-
ra de Embu das Artes para 
mais informações. As vagas 

estão sujeitas à alteração. 
Para concorrer a uma 

das vagas o interessado 
pode comparecer na Fábri-
ca de Empregos ou entrar 
em contato via WhatsA-
pp no número (11) 95893-
6452, de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 16h, para 
saber o procedimento para 
concorrer a uma das vagas. 
Só serão aceitas mensa-
gens de texto.

SERVIÇO: 
Fábrica de Empregos de 
Embu das Artes
Rua Cerqueira César, 846 – 
Jardim Santa Tereza
Contato via WhatsApp: (11) 
95893-6452 (mensagem de 
texto) ou (11 ) 4704-4949
Atendimento: de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 16h. 
(GSP) 

O feriadão de 
Corpus Chris-
ti chegou ao 
fim e trouxe 
consigo tam-

bém a chegada do inverno - 
que começou oficialmente 
nesta terça (21) apesar de o 
friozinho já ter se instala-
do em São Paulo há sema-
nas. 

Para quem deseja ba-
ter perna por aí e celebrar 
a mudança de estação, a 
agenda paulistana conta 
com show de Caetano Ve-
loso, evento para aman-
tes de café e até desfile de 
balões.

Veja, a seguir, cinco opções para 
aproveitar a cidade fora de casa.

CAETANO VELOSO. 
Ainda dá tempo de comprar os últi-
mos ingressos para o show do Caeta-
no Veloso no Espaço Unimed, na Barra 
Funda -o antigo Espaço das Américas. A 
segunda apresentação da turnê do dis-
co “Meu Coco” na capital paulista, com 
músicas do álbum lançado em 2021, a 
princípio foi programada entre os dias 
25 e 26. Mas, como a procura foi gran-
de por ingressos, foi aberta mais uma 
data, na sexta-feira (24).

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, 
Barra Funda, região oeste, Instagram @
espacodasamericas. De 24 a 26 de ju-
nho. A partir de R$ 180, em ticket360.
com.br.

CENÁRIO BALÕES FESTIVAL.  
No domingo, dia 26, um desfile gratui-
to com 13 carros alegóricos feitos de ba-
lões gigantes inspirados na Amazônia 
toma a rua Haddock Lobo, no Jardim 
Paulista, região oeste. O evento é pro-
movido pelo Balões Festival, que reúne 
profissionais do mundo todo no Cen-
tro de Eventos São Luís, no centro, para 
criar as alegorias. 

R. Haddock Lobo, Jardim Paulista, re-
gião oeste, Instagram @cenariobaloes. 
Dom. (26), às 11h. Grátis.

SALA SÃO PAULO.  
Regida pelos maestros Nelson Ayres e 
Tiago Costa, a big band da Orquestra Jo-
vem Tom Jobim vai tocar clássicos de 
João Donato no sábado (25), na Sala São 
Paulo. No repertório estão composições 
como “A Paz”, “Bananeira” e “Lugar Co-
mum”. O evento faz parte da programação 
de apresentações matinais do endereço 
-mas é preciso ficar atento ao site da or-
questra, onde serão distribuídos ingres-
sos gratuitamente a partir das 10h desta 
segunda (20), ou retirar os convites na 
bilheteria da Sala São Paulo, no mesmo 
dia. 

Sala São Paulo - praça Júlio Prestes, 
16, Campos Elíseos, centro, tel. (11) 3367-
9500. Sáb. (25), às 11h. Grátis, ingressos 
no site osesp.byinti.com e na bilheteria.

SÃ O PAULO COFFEE FESTIVAL.  
O Coffee Festival, evento mundial para 
amantes de café, chega ao Brasil. Serão 
três dias de degustações, workshops com 
profissionais, oficinas e espaços interati-
vos. O festival também traz o Campeona-
to Brasileiro de Barista, organizado pela 
associação do setor. Os visitantes tam-
bém poderão torrar seus próprios grãos. 

Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares 
Cabral, s/nº, Vila Mariana, zona sul, Ins-
tagram @saopaulocoffeefestival. De sex. 
(24) a dom. (26), das 14h às 21h. R$ 50 (por 
dia) ou R$ 100 (três dias). (FP)

Shows de Caetano Veloso e desfi le de 
balões gigantes agitam SP nesta semana

 D Ainda dá tempo de comprar os últimos ingressos para o show do Caetano Veloso no Espaço 
Unimed, na Barra Funda - o antigo Espaço das Américas; veja como comprar ingressos 
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O feriadão de 
Corpus Christi 
chegou ao � m e 
trouxe consigo 
também a chegada 
do inverno; para 
quem deseja 
bater perna por 
aí e celebrar a 
mudança de 
estação, a agenda 
paulistana conta 
com show de 
Caetano Veloso, 
evento para 
amantes de café 
e até des� le de 
balões

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

AMANHÃ: SEXTA:

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

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

SÁBADO:

16° 29°
16° 28°

16° 27°

15° 26°

14° 27°

16° 29°

19° 30°

18° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. 
Noite de tempo 
aberto.

Dia de sol com 
aumento de 
nuvens a partir da 
tarde. Não chove.

Sol e muitas nuvens 
à  tarde. À noite o 
céu fi ca nublado e 
pode chuviscar.

15º 27 14º 26° 15º 22°

HOJE: AMANHÃ:

5 e 6 7 e 8



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

A2gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2022 

(11) 3729-6600
editor@gazetasp.com.br

comercial@gazetasp.com.br

@gazetasp_

facebook.com/gazetasp

instagram/gazeta.sp

youtube/gazetasp

11. 94350-4753

Jornal Gazeta de S. Paulo é uma publicação da empresa Jornal Gazeta SP Ltda - 
CNPJ: 04.735.364/0001-70 . Fundado em 29/06/1999 . Circulação: Nacional e no 
Estado de São Paulo . Periodicidade: Diária . Preço/Exemplar: R$ 4,00 / Balcão: 
R$ 4,00 / DF e outros Estados: R$ 5,00 . São Paulo: Rua Tuim 101, A - Moema, São 
Paulo - SP - CEP 04514-100 - Fone/Fax: (11) 3729-6600 . Representantes em Brasília: 
(61) 3321-3440 . Tiragem por edição: 43.635 exemplares . Agências de Notícias: 
Agência Brasil (AB), Estadão Conteúdo (EC), Folhapress (FP). Matérias assinadas e 
opiniões emitidas em artigos são de responsabilidade de seus autores.   

Edição - Arnaud Pierre 
editor@gazetasp.com.br 
Capital 
redacao@gazetasp.com.br
Comercial 
comercial@gazetasp.com.br 
Administrativo 
joana@gazetasp.com.br 

Faturamento 
faturamento@gazetasp.com.br 
Cobrança 
� nanceiro@gazetasp.com.br
Distribuição 
daniel@gazetasp.com.br 
Grá� ca
alexandre@gazetasp.com.br 

Telefone - 11. 3729-6600
Site - www.gazetasp.com.br

FALE COM A GAZETA

“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”. 

SERGIO SOUZA
Fundador

DANIEL SOUZA
Diretor Presidente

PAULO SOUZA
Diretor Grá� co

MARCELO BARROS
Diretor - Vale do Ribeira

ARNAUD PIERRE
Editor Responsável

ALEXANDRE BUENO
Diretor - Litoral e Vale do Paraíba 

Jornal Associado:Edição digital 
certifi cada:

GRUPO 
GAZETA DE S. PAULO

Energia elétrica. O Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel) respondeu pela economia de 
cerca de 22,73 bilhões de quilowatts-hora (kWh) de energia 
elétrica em 2021, o que corresponde a 4,54% do consumo 
total de eletricidade no Brasil.  Esse volume é suficiente 
para atender 11,49 milhões de residências durante um ano. 
A redução do consumo de energia elétrica é equivalente à 
energia gerada por uma usina hidrelétrica com capacidade 
de 5.451 MW, revela o Relatório de Resultados 2022 – ano-
-base 2021 do Procel, divulgado nesta segunda-feira (20). O 
documento indica que essa economia significa quase me-
tade da produção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no 
Pará, ou 2,5 vezes a produção das usinas nucleares Angra 1 
e 2 juntas, situadas na Costa Verde do estado do Rio de Ja-
neiro. As ações desenvolvidas pelo Procel, no ano passado, 
contribuíram também para que o Brasil evitasse a emissão 
de 2,87 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente 
(tCO2e) na atmosfera, o que equivale às emissões geradas 
por 987 mil veículos em um ano. (AB)

Censo 2022. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) inicia na segunda-feira a coleta da Pesquisa Ur-
banística do Entorno dos Domicílios, que mobilizará mais 
de 22 mil supervisores censitários até 12 de julho. Trata-se 
do marco de início da operação do Censo 2022. No en-
tanto, ainda não serão feitas entrevistas e os dados serão 
colhidos apenas por meio de observação.   “Não é o início 
da visita de porta em porta, mas é a primeira operação 
pública de coleta de informações”, disse o diretor de Geo-
ciências do IBGE, Claudio Stenner. A Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos Domicílios é considerada fundamental 
porque todos os mais de 326 mil setores censitários, distri-
buídos pelos 5.570 municípios brasileiros, são visitados. A 
partir desse trabalho, são obtidas informações da infraes-
trutura urbana consideradas relevantes para a administra-
ção pública. Além disso, os dados acumulados permitirão 
atualizar mapas e identificar vias, o que contribuirá poste-
riormente para o trabalho dos recenseadores. Os supervi-
sores censitários vão percorrer todas as ruas de cada setor 
censitário que está sob sua responsabilidade. Eles deverão 
preencher questionários incluindo dados relacionados aos 
dez quesitos investigados, entre eles: capacidade da via, pa-
vimentação, iluminação pública, ponto de ônibus ou van e 
sinalização para bicicletas. (AB)

 FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

NOTAS

AFábrica de 
Empregos de 
Embu das Ar-
tes, na Grande 
São Paulo, di-

vulgou novas oportunida-
des de trabalho disponíveis 
na região.

Entre as oportunida-
des, há vagas para assisten-
te de logística (temporá-
ria), ajudante de motorista, 
auxiliar de carga e descar-
ga, auxiliar de logística / 
operador logístico (tempo-
rário), auxiliar de linha de 
produção (temporária), au-
xiliar serviços gerais (ho-
tel), auxiliar manutenção 
predial (hotel), carpinteiro 
(construção civil), carpin-
teiro de obras, costureira 
de máquinas industriais, 
fiscal de loja (prevenção e 
perdas), inspetor de qua-

 D Fábrica de Empregos está localizada na rua Cerqueira Cesar, 
846, no Jardim Santa Tereza, em Embu das Artes, na Grande SP 

DIVULGAÇÃO/PMETEA

Embu das Artes divulga 
novas vagas de emprego

OPORTUNIDADE NA GRANDE SP. Entre as oportunidades estão para assistente 
de logística, carpinteiro de obras, costureira de máquinas industriais e fi scal de loja 

lidade (indústria), meio 
oficial serralheiro, moto-
rista de caminhão (entre-
gas), motorista de entregas 
V.U.C, operador de empi-
lhadeira, operador de em-

pilhadeira (empresa de 
reciclagem) e porteiro ron-
dista (temporário).

Acesse o site da Prefeitu-
ra de Embu das Artes para 
mais informações. As vagas 

estão sujeitas à alteração. 
Para concorrer a uma 

das vagas o interessado 
pode comparecer na Fábri-
ca de Empregos ou entrar 
em contato via WhatsA-
pp no número (11) 95893-
6452, de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 16h, para 
saber o procedimento para 
concorrer a uma das vagas. 
Só serão aceitas mensa-
gens de texto.

SERVIÇO: 
Fábrica de Empregos de 
Embu das Artes
Rua Cerqueira César, 846 – 
Jardim Santa Tereza
Contato via WhatsApp: (11) 
95893-6452 (mensagem de 
texto) ou (11 ) 4704-4949
Atendimento: de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 16h. 
(GSP) 

O feriadão de 
Corpus Chris-
ti chegou ao 
fim e trouxe 
consigo tam-

bém a chegada do inverno - 
que começou oficialmente 
nesta terça (21) apesar de o 
friozinho já ter se instala-
do em São Paulo há sema-
nas. 

Para quem deseja ba-
ter perna por aí e celebrar 
a mudança de estação, a 
agenda paulistana conta 
com show de Caetano Ve-
loso, evento para aman-
tes de café e até desfile de 
balões.

Veja, a seguir, cinco opções para 
aproveitar a cidade fora de casa.

CAETANO VELOSO. 
Ainda dá tempo de comprar os últi-
mos ingressos para o show do Caeta-
no Veloso no Espaço Unimed, na Barra 
Funda -o antigo Espaço das Américas. A 
segunda apresentação da turnê do dis-
co “Meu Coco” na capital paulista, com 
músicas do álbum lançado em 2021, a 
princípio foi programada entre os dias 
25 e 26. Mas, como a procura foi gran-
de por ingressos, foi aberta mais uma 
data, na sexta-feira (24).

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, 
Barra Funda, região oeste, Instagram @
espacodasamericas. De 24 a 26 de ju-
nho. A partir de R$ 180, em ticket360.
com.br.

CENÁRIO BALÕES FESTIVAL.  
No domingo, dia 26, um desfile gratui-
to com 13 carros alegóricos feitos de ba-
lões gigantes inspirados na Amazônia 
toma a rua Haddock Lobo, no Jardim 
Paulista, região oeste. O evento é pro-
movido pelo Balões Festival, que reúne 
profissionais do mundo todo no Cen-
tro de Eventos São Luís, no centro, para 
criar as alegorias. 

R. Haddock Lobo, Jardim Paulista, re-
gião oeste, Instagram @cenariobaloes. 
Dom. (26), às 11h. Grátis.

SALA SÃO PAULO.  
Regida pelos maestros Nelson Ayres e 
Tiago Costa, a big band da Orquestra Jo-
vem Tom Jobim vai tocar clássicos de 
João Donato no sábado (25), na Sala São 
Paulo. No repertório estão composições 
como “A Paz”, “Bananeira” e “Lugar Co-
mum”. O evento faz parte da programação 
de apresentações matinais do endereço 
-mas é preciso ficar atento ao site da or-
questra, onde serão distribuídos ingres-
sos gratuitamente a partir das 10h desta 
segunda (20), ou retirar os convites na 
bilheteria da Sala São Paulo, no mesmo 
dia. 

Sala São Paulo - praça Júlio Prestes, 
16, Campos Elíseos, centro, tel. (11) 3367-
9500. Sáb. (25), às 11h. Grátis, ingressos 
no site osesp.byinti.com e na bilheteria.

SÃ O PAULO COFFEE FESTIVAL.  
O Coffee Festival, evento mundial para 
amantes de café, chega ao Brasil. Serão 
três dias de degustações, workshops com 
profissionais, oficinas e espaços interati-
vos. O festival também traz o Campeona-
to Brasileiro de Barista, organizado pela 
associação do setor. Os visitantes tam-
bém poderão torrar seus próprios grãos. 

Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares 
Cabral, s/nº, Vila Mariana, zona sul, Ins-
tagram @saopaulocoffeefestival. De sex. 
(24) a dom. (26), das 14h às 21h. R$ 50 (por 
dia) ou R$ 100 (três dias). (FP)

Shows de Caetano Veloso e desfi le de 
balões gigantes agitam SP nesta semana

 D Ainda dá tempo de comprar os últimos ingressos para o show do Caetano Veloso no Espaço 
Unimed, na Barra Funda - o antigo Espaço das Américas; veja como comprar ingressos 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O feriadão de 
Corpus Christi 
chegou ao � m e 
trouxe consigo 
também a chegada 
do inverno; para 
quem deseja 
bater perna por 
aí e celebrar a 
mudança de 
estação, a agenda 
paulistana conta 
com show de 
Caetano Veloso, 
evento para 
amantes de café 
e até des� le de 
balões

Ribeirão 
Preto Campinas

Ubatuba

São Paulo

Registro

Piracicaba

Presidente 
Prudente

Araçatuba

AMANHÃ: SEXTA:

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

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

SÁBADO:

16° 29°
16° 28°

16° 27°

15° 26°

14° 27°

16° 29°

19° 30°

18° 31°
Sol Poucas nuvens Nublado Chuva rápida Chuva

Sol o dia todo sem 
nuvens no céu. 
Noite de tempo 
aberto.

Dia de sol com 
aumento de 
nuvens a partir da 
tarde. Não chove.

Sol e muitas nuvens 
à  tarde. À noite o 
céu fi ca nublado e 
pode chuviscar.

15º 27 14º 26° 15º 22°
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 A Mais de 98% das institui-
ções farmacêuticas em São 
Paulo sofrem com a falta de 
medicamentos. É o que reve-
lou um levantamento do CR-
F-SP (Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São 
Paulo) que ouviu 1.152 insti-
tuições.

A maioria dos estabeleci-
mentos que relatam carência 
é do setor privado. Já 10,24% 
são do setor público (admi-
nistração direta) e o restan-
te se divide em organizações 
de parceria privada e tercei-
rizações, e estabelecimentos 
filantrópicos, beneficentes, 
mistos e autarquias. O levan-
tamento foi realizado com 
um questionário de 20 per-
guntas entre 19 e 30 de maio 
deste ano. 

As entidades também 
apontaram os tipos de me-
dicamentos com maior es-
cassez, sendo que 93,49% 
relataram a falta de antimi-
crobianos (os mais citados 
são amoxicilina e azitromi-
cina); 76,56%, careciam de Mais de 98% das instituições farmacêuticas em São Paulo sofrem com a falta de medicamentos
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Mais de 98% dos farmacêuticos 
relatam falta de medicamentos 

APONTA BALANÇO. Pesquisa do setor revela que a insuficiência de produtos pode afetar principalmente as crianças

medicamentos mucolíticos 
(acetilcisteína e ambroxol); 
68,66%, têm pouco estoque 
de anti-histamínicos (dex-
clorfeniramina e loratadina); 
60,59%, têm falta de medi-
camentos analgésicos (dipi-
rona, ibuprofeno e paraceta-
mol); e 37,15% documentaram 
a falta de outras classes.

“Os relatos mostraram 
que os medicamentos em 
falta são principalmente em 
suas formulações líquidas, o 
que prejudica, em especial, a 
população pediátrica, já que 
a maioria dos medicamentos 
para esse público é na forma 
líquida por serem mais fáceis 
de administrar”, declarou o 
presidente do CRF-SP, Marce-
lo Polacow. 

Ainda segundo o CRF, os 
farmacêuticos ouvidos na 
pesquisa apontaram como 
motivos da falta de medica-
mentos a escassez de mer-
cado, alta demanda não pre-
vista, falha do fornecedor 
e preço alto impraticável.  
(GSP)

Parada LGBT+ 
recebe grande 
público de fora 
da Capital

 A Três de cada dez pessoas 
presentes na 26ª edição da 
Parada do Orgulho LGBT+, 
realizada na avenida Pau-
lista no último domingo 
(19), não moram na capital  
paulista.

Uma pesquisa da SPTu-
ris (a empresa municipal de 
turismo da cidade) sobre o 
perfil do público do evento 
e divulgada nesta segunda 
(20) aponta que 13,6% do pú-
blico é proveniente de ou-
tros estados, principalmen-
te de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Paraná, Bahia e San-
ta Catarina.

Além disso, 14,5% dos 
presentes vivem no interior 
do estado de São Paulo. O le-
vantamento aponta ainda 
que 59% dos participantes 
moram na própria capital, 
enquanto outros 12,3%, vi-
vem em outros municípios 
da região metropolitana. 
Pouco menos de 1% mora no  
exterior.

A quantidade de pessoas 
que vieram de outros esta-
dos é mais que o dobro dos 
6,2% registrado na edição de 
2019, a última presencial –
em 2020 e 2021, a Parada foi 
feita apenas de maneira on-
line por causa da pandemia.

“Esse dado é importante 
pois reafirma a Parada como 
um evento nacional. Favore-
ce o impacto econômico do 
evento em São Paulo”, afir-
ma Gustavo Pires, presiden-
te da SPTuris.

O trabalho foi conduzido 
pelo Observatório do Turis-
mo e Eventos da Cidade, ór-
gão vinculado à SPTuris, e 
entrevistou 1.223 pessoas de 
maneira aleatória durante a 
Parada. A margem de erro 
é de 3 pontos percentuais 
para mais ou para menos, 
com nível de confiança de 
95%.

Entre os entrevistados 
neste domingo, metade dis-
se que foi na festa em 2019, 
enquanto 40% comparece-
ram pela primeira vez e 10% 
foi a outras edições que não 
a de 2019.

O gênero masculino foi 
predominante, com 54,7%, e 
os jovens de 18 a 29 anos res-
ponderam por 60% do pú-
blico. A faixa etária de 30 a 
39 anos ficou atrás, com 28%.  
(FP)

3 EM CADA 10 PRESENTES

 A Uma pesquisa realizada 
pela Datafolha e divulgada em 
abril revelou que o desejo de 
mudar de casa permanece na 
mente de muitos brasileiros, 
mesmo após as fases mais res-
tritivas da pandemia. 

Na cidade de São Paulo, 55% 
dos moradores têm o desejo de 
se mudar para outra residên-
cia. No Rio de Janeiro, este de-
sejo é compartilhado por 59% 
dos moradores. Foram entre-
vistadas 1.806 pessoas em 62 
municípios do estado de São 
Paulo, com margem de erro 
de dois pontos. No Rio, por sua 
vez, foram ouvidas 1.218 pes-
soas, em 30 municípios, com 

Mudar de endereço é desejo 
de 55% dos paulistanos

Na cidade de São Paulo, 55% dos moradores têm o desejo de se 
mudar para outra residência; pesquisa foi divulgada pela Datafolha
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margem de erro de três pontos. 
O impulsionamento dos 

números se mostra atrelado 
ao home-office, ou seja, a pos-
sibilidade de trabalhar fora do 
escritório. A pandemia de Co-
vid-19 fez com que muitas em-
presas oferecessem essa flexi-
bilidade aos seus funcionários, 
que, por sua vez, se viram sem 
um espaço adequado para tra-
balhar em suas casas. O tex-
to conta com informações do 
portal “Terra”.

Segundo um estudo do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), 11% dos 
trabalhadores ativos no Brasil 
exerceram suas atividades de 

O impulsionamento dos números se mostra atrelado ao home-
office, ou seja, a possibilidade de trabalhar fora do escritório

forma remota devido ao iso-
lamento social que teve início 
em 2020. 

Dados de uma plataforma 
digital que oferece serviços car-
reto para mudanças mostram 
que cerca de 47% dos clientes 
atendidos realizaram mudan-
ças entre os estados da região 
Sudeste durante o ano de 2021. 
O Nordeste aparece em segun-
do lugar entre as regiões com 
maior demanda por estes ser-
viços, com 23%. 

ALUGUEL EM SP. 
O valor dos novos contratos de 
aluguel residencial na cidade 
de São Paulo teve alta de 2,21% 

entre junho de 2021 e maio des-
te ano, segundo pesquisa do 
Sindicato da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP).  

O índice é menor do que 
a inflação medida pelo Índi-
ce Geral de Preços – Mercado 
(IGPM) da Fundação Getulio 

Vargas, que ficou em 10,72% 
para o período. O índice é usa-
do como referência para o rea-
juste anual da maior parte dos 
contratos.

A matéria na íntegra você 
pode ser acessada no site da 
Gazeta. (AB)

 A O vereador de Taboão da 
Serra, na Grande SP, André 
Egydio, confirmou nesta se-
mana que o mutirão de doa-
ção de sangue, a iniciativa or-
ganizada pelo seu gabinete, 
irá acontecer no próximo dia 
30 de junho. As doações se-
rão coletadas no Hospital Ge-
ral do Pirajuçara. Uma van irá 
sair da Câmara Municipal de 
Taboão da Serra às 7h30 para 
levar os doadores até o HGP.

Segundo sua assessoria, o 
mutirão de doação de san-
gue acontece durante o Junho 
Vermelho e é uma iniciativa 
que já acontece há cinco anos. 
“Essa é uma causa que todos 
nós abraçamos aqui em Ta-
boão da Serra e esse mutirão 
já virou uma verdadeira tra-
dição, além da conscientiza-
ção conseguimos levar diver-
sos doadores até os bancos de 
sangue”, disse o vereador An-

Taboão terá mutirão de doação 
de sangue no dia 30 de junho

Interessados em doar sangue poderão participar de mutirão 
realizado no próximo dia 30 de junho em Taboão da Serra 

 DIVULGAÇÃO

dré Egydio.
A primeira sugestão do ve-

reador André Egydio era levar 
laboratórios móveis até o ple-
nário da Câmara Municipal 
onde o número de doações 

poderia ser maior. 
Podem doar sangue pes-

soas entre 16 e 69 anos e que 
estejam pesando mais de 
50kg. Leia a matéria comple-
ta no site. da Gazeta. (GSP)

 A A prefeitura da capital pau-
lista começou na segunda-fei-
ra a recapear a malha viária em 
dez avenidas da cidade. O pro-
grama de recapear 5,8 milhões 
de metros quadrados de ruas e 
avenidas e totaliza um investi-
mento de R$ 1 bilhão.  

A ação começou com o ma-
peamento da malha viária da 
cidade usando o Sistema Gaia, 
que identifica e classifica as 
vias. Por meio de dispositivos 
acoplados em 108 carros de 
aplicativos e táxis parceiros, 
que circulam por toda a cidade, 
é possível verificar e localizar 
possíveis defeitos e irregulari-
dades em tempo real.

“É o maior levantamento já 
feito sobre condição, trepida-
ção e qualidade do asfalto e se 
tornou base para que São Pau-
lo tivesse informação precisa 
sobre o pavimento, com eco-
nomia de recursos públicos e 

Cidade de SP inicia programa de 
recapeamento de ruas e avenidas

ganho de eficiência”, disse o se-
cretário municipal das Subpre-
feituras, Alexandre Modonezi.

Segundo a prefeitura, com 
o mapeamento, cada via pau-
listana vai economizar recur-
sos públicos, já que o asfalto 
apresenta estados diferentes 
de conservação. Onde o siste-
ma mostrou que a situação é 
ruim ou péssima, outros dois 
equipamentos são usados para 
diagnosticar a ondulação do 
asfalto, se é superficial ou es-
trutural.

“O Pavscan, um scanner 
moderno, e o FWD, que ava-
lia a profundidade do dano, 
por meio de impactos no solo, 
atuam no diagnóstico para 
identificar se há necessidade 
de reparos profundos”, expli-
cou a prefeitura.

Para fazer o recapeamento, 
a prefeitura usará o método 
Rap (Reclaimed Asphalt Pave-

ment), que é um material as-
fáltico resultante da fresagem 
de pavimentos asfálticos, que é 
reciclado para ser utilizado no-
vamente nas vias em serviços 
de conservação e manutenção 
da malha viária. “Além de di-
minuir a demanda da retirada 
deste material (brita) do meio 
ambiente, gera economia de 
recursos ao município.”

Os materiais são resíduos 
de asfalto, guias, sarjetas e con-
cretos, transformando em um 
produto de melhor qualida-
de que o original, denomina-
dos resíduo de construção civil 
espumado (RCC Espumado) e 
base de material fresado com 
espuma de asfalto (Rap Espu-
mado) que, desde outubro de 
2021, são utilizados nos ser-
viços da malha viária da ci-
dade, por setores de obras da 
SMSub e por cada uma das 32  
subprefeituras. (AB)
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DECRETO Nº 3.193/2022, Dispõe sobre a vedação da realização de 

horas extras ao funcionalismo publico da Prefeitura Municipal de Embu 

Guaçu. Embu Guaçu 20 de Maio de 2022, Jose Antônio Pereira – Prefeito 

Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 176/2022.” Dispoe sobre a organização e regula-

mentação do transporte público do município de Embu Guaçu e da outras pro-

videncias, Projeto de Lei complementar nº 001/2022, Autor Poder Executivo, 

Embu Guaçu 06 de Junho de 2022, Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 177/2022.Dispoe sobre o programa de pagamen-

to incentivado (PPPI), e dá outras providencias, Projeto de Lei Complemen-

tar nº 005/2022, Autor Poder Executivo, Embu Guaçu 20 de Junho de 2022, 

Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N° 3.101/2022.Altera a Lei nº 2.907/2018 – que dispõe sobre “código 

de conduta disciplinar da guarda civil municipal de Embu-Guaçu, Projeto de 

Lei nº 013/2022, Autor Poder Executivo, Embu Guaçu 20 de Junho de 2022, 

Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 201/2022

Processo Administrativo nº 064757/2022 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de alimentos não perecíveis, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 8.247.503,00 (oito milhões duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e 
três reais). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30m do dia 05 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de julho de 2022 às 08h30m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de julho de 2022 a partir das 09h00m.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 048/2022, 
objetivando a aquisição de veículo para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Louveira - APAE, no dia 04 de julho 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, 21 de junho 
de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
JUSTIFICATIVA QUEBRA ORDEM CRONOLÓGICA

Empresa: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda
CNPJ: 00.662.315/0001-02

NOTA FISCAL DATA VALOR 

81744 05.05.2022 707,85

83068 02.06.2022 6.241,95

Justifi cativa: Justifi ca-se a quebra de ordem cronológica da NF citada, por motivo de 
extravio da mesma, dentro do Setor responsável pelo recebimento. Isto posto, não fora 
realizada a quitação, em prazo correto.

Cajuru, 21 de junho de 2022. 
Rita de Cássia Carvalho Silva - Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
EDITAL DE SUSPENSÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público, o quanto segue: Fica SUSPENSA “sine die” a 
sessão do Processamento do Pregão Eletrônico n. 03/2022 - Registro de Preço objetivando a Futura Aquisição de 
Teste Rápido AG Covid 19, conforme Termo de Referência, que estava previsto para o dia 20 de junho de 2022 as 9:30 
hrs. A nova data será publicada na Imprensa Ofi cial, site bll.compras.com, bem como no Portal Publico. 

Águas de Santa Bárbara, 14 de Junho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 208/2022

Processo Administrativo nº 066606/2022

OBJETO: Aquisição de Bolsa Estéril (Tipo Saco plástico estéril), conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 190.440,00 (cento noventa mil quatrocentos e quarenta reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h00m do dia 05 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de julho de 2022 às 14h00m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de julho de 2022 a partir das 14h30m.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 064/2022, 
objetivando a contratação de empresa especializada para locação de sistema integrado de gestão 
administrativa para o município de Louveira/SP, compreendendo: instalação de licenças de uso, 
configuração, parametrização, conversão de dados, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva 
com suporte técnico e treinamento, no dia 04 de julho de 2022, às 09:30 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 21 de junho 
de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 04/2022
Objeto: Contratação de empresa para reforma e revitalização do parque de exposições 
Nenê Tincani e a construção de 3 (três) portais nas entradas do município de Cajuru/
SP com fornecimento de material, mão de obra, ferramental e equipamentos, conforme 
especifi cações no termo de referência, para atender as necessidades do município 
de Cajuru/SP- Termo de convenio 870304/2018. À vista dos elementos informativos 
constantes do presente processo, e em especial, a decisão do Presidente e Equipe 
de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a 
Tomada de Preços nº 04/2022, homologo e adjudico a licitação, promovida para 
Contratação de empresa para reforma e revitalização do parque de exposições Nenê 
Tincani e a construção de 3 (três) portais nas entradas do município de Cajuru/SP com 
fornecimento de material, mão de obra, ferramental e equipamentos, conforme especi-
fi cações no termo de referência, para atender as necessidades do município de Cajuru/
SP- Termo de convenio 870304/2018 a, conforme planilhas, cronogramas, memorial 
descritivo e projetos anexos ao edital, em regime de empreitada por preço global.

Cajuru/SP 21 de junho de 2.022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 221/2022

Processo Administrativo nº 068385/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos para laboratório de ciências e 
sala de aula, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo:  R$ 872.643,45 (oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três 
reais e quarenta e cinco centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30m do dia 05 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de julho de 2022 às 08h30m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de julho de 2022 a partir das 09h00m.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira 
torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para construção de muro gabião para 
a realização de adequação das margens do Rio Capivari no trecho onde é realizado a 
capitação de água bruta, fechamento de área com alambrado, instalação de portão e pintura 
da unidade. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, 
no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 08 
de julho de 2022, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, 
Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 21 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
Aviso de Licitação - Edital 10 – Pregão 07/2022

O Município da Estância Climática de Analândia/SP, torna público para quem possa interessar, 
que no dia 04/07/2022, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à 
Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, aberta através do Edital nº 10/2022 na 
modalidade Pregão do tipo Menor Valor Unitário, tendo como objeto a Compra de materiais 
e contratação de mão de obra com fornecimento dos equipamentos necessários para 
construção de cercas. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no Paço Municipal, à Avenida 04, 381, Centro, de segunda à sexta-feira das 09:00 
às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura – www.analandia.sp.gov.
br. Informações através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@
analandia.sp.gov.br. Analândia, 21 de junho de 2022. Paulo Henrique Franceschini - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 PROCESSO ADMI- 
NISTRATIVO N°123/2022. OBJETO: Aquisição de Eletrodomésticos, Equipamentos e Utensílios para 
a implantação do Projeto Cozinhalimento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I. Encerramento: 05/07/2022 às 
09:15 hrs. O edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Araçoiaba da Serra, 21 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS n° 012/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
n° 117/2022.  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DE 
ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NOGUEIRA, 
NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS ANEXOS. ENCERRAMENTO: 
08.07.2022 às 09h30min. O edital completo poderá ser retirado através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. 
Araçoiaba da Serra/SP, 21 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico BEC nº: 28/2022 - FO/USP

Processo nº: 22.1.00671.23.5 - Oferta de Compra nº: 102121100582022OC00025
A Faculdade de Odontologia torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
BEC, sob n°: 28/2022 - FO/USP, do tipo menor preço, cujo objeto é prestação de serviço de limpeza hospitalar, 
conforme especifi cações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de 
Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 22/6/2022 a partir das 8h00, estando a sessão de disputa agendada 
para o dia 5/7/2022 às 10h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP” através do sítio 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do 
dia 22/6/2022, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes, 
www.fo.usp.br e www.imesp.com.br e no Serviço de Licitações e Contratos - Avenida Professor Lineu Prestes, 
2227 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508000 - Tel: 11 3091-7825 - Fax: 11 3091-7825.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N º 47/2022
Objeto: Registro de Preços - Contratação de Empresa Especializada em 

Ministrar Diversos Tipos de Aula. Á vista dos elementos informativos constantes do pre-
sente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada 
de julgar e processar o Pregão Eletrônico nº 47/2022 - homologo e adjudico a licita-
ção, promovida para Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada 
em Ministrar Diversos Tipos de Aula.

Cajuru/SP 21 de junho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N. 05/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para organização, execução e monitoria em serviços relacionados à formação 
continuada para reforço escolar com uso de tecnologia para melhoria da qualidade de ensino da Rede Municipal de Educação 
da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara. Data da abertura: dia 25 Julho de 2022, às 09:00 horas. Edital completo 
e maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone 
(14) 3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 21 de junho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 57/2022 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
12 de julho 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 08/2022, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem por 
objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada 
no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Execução de Conclusão da Obra de Revitali-
zação de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP., sendo as Praças: Santiago Bilória, 
Olímpio Alves Kobal, Antônio Talarico, Joaquim Mariano e Thomaz Talarico, com recursos fi-
nanceiros oriundos do CONTRATO DE REPASSE Nº 867318/2018/MCIDADES/CAIXA, que entre 
si celebraram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES, representado 
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, objetivando a execução 
de ações relativas ao planejamento urbano, e com contrapartida do MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 
1053921-36/2018/MCIDADES/CAIXA, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, transpor-
tes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o Regime 
de Execução Indireta de Empreitada por Preço Global, que serão abertos às 13:30 horas do 
mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados 
gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divi-
são 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 Mu-
nicipal - 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., 21 de junho de 2022.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 26/2022
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PRO-
CEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-

TRO DE PREÇOS N°. 26/2022, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, 
OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A SER 
EFETIVADA(O), DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, COM A FINALIDADE 
DE ATENDER DECISÕES JUDICIAIS, RESPECTIVAMENTE DECORRENTES DE MANDADOS DE 
SEGURANÇA. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA-
ÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINEN-
TES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS 
ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO 
REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO 
CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 
16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA 
ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO 
PARA INÍCIO EM 05 DE JULHO DE 2022, ÀS 08H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASI-
LIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO 
DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDE-
REÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 49/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 26/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE 
DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO 
DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITA-
MA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, 
BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PO-
DERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 26/2022) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 21 DE JUNHO DE 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, 
nº 4.500, sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 
nº CMIL-035/2022, do tipo Menor Preço - Processo nº PRC-2022/00122, Oferta de Compra nº 
510109000012022OC00208, objetivando a aquisição de veículos 4x2 destinados às ações de proteção 
e defesa civil das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, consoante o detalhado 
no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas eletrônicas: 22/06/2022. 
Data e hora da abertura da sessão pública: 05/07/2022 às 10:00 horas. Demais informações 
encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço de correio eletrônico: 
financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8322/8927/8660/8405.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

Referente ao Pregão Presencial n.º 04/2022
HOMOLOGO o processo licitatório. Adjudico as empresas: LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUT. 
LTDA vencedora dos itens (04, 12, 24, 31, 47, 48, 67, 70, 74, 141, 261, 299, 345, 351, 356, 390, 394, 
397, 414, 445, 497, 636, 643, 710, 783, 797, 816, 829, 837, 852, 924, 930, 959, 973, 1106, 1126, 
1140, 1205); PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA vencedora dos itens (7, 20); SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA vencedora dos itens (25, 28, 37, 64, 78, 87, 97, 118, 121, 
139, 162, 165, 169, 181, 193, 229, 244, 247, 248, 304, 306, 325, 380, 406, 408, 421, 424, 461, 468, 
471, 486, 489, 536, 545, 547, 574, 640, 718, 748, 762, 788, 819, 853, 857, 886, 919, 921, 932, 942, 
958, 960, 982, 983, 1011, 1013, 1014, 1026, 1108, 1142, 1145, 1164, 1181); R.A.P. APARECIDA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA vencedora dos itens (92, 124, 150, 195, 197, 252, 272, 
274, 281, 283, 334, 339, 347, 376, 378, 400, 411, 467, 493, 513, 549, 605, 677, 679, 680, 683, 686, 
688, 690, 733, 739, 808, 810, 875, 916, 928, 936, 961, 968, 976, 1005, 1062 ,1063, 1102, 1109, 1121, 
1149, 1208); AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA vencedora dos itens (35, 62, 63, 
154, 178, 179, 269, 332, 396, 405, 496, 524, 525, 526, 527, 546, 548, 550, 552, 553, 579, 584, 630, 
631, 635, 665, 666, 668, 672, 673, 689, 704, 705, 724, 725, 741, 784, 826, 832, 870, 901, 910, 911, 
912, 914, 915, 925, 941, 944, 950, 955, 956, 957, 1012, 1015, 1090, 1172, 1173, 1180, 1189, 1190, 
1200); PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA vencedora dos itens (215); FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA vencedora dos itens (57, 75, 156, 234, 253, 254, 336, 337, 510, 511, 580, 
587, 708, 729, 814, 965, 970, 977, 1055, 1057, 1058, 1095, 1167, 1210); MEDIMPORT COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI vencedora dos itens (2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 
TRIUNFAL MARILIA COMERCIO LTDA vencedora dos itens (33, 50, 79, 140, 157, 166, 177, 189, 
242, 243, 285, 291, 317, 320, 343, 355, 368, 374, 399, 410, 415, 420, 443, 444, 457, 472, 474, 475, 
476, 480, 492, 495, 502, 535, 541, 543, 576, 585, 595, 620, 628, 629, 634, 647, 657, 662, 681, 684, 
698, 706, 714, 734, 738, 747, 760, 771, 776, 778, 785, 786, 792, 794, 821, 834, 848, 856, 865, 883, 
884, 893, 917, 926, 953, 989, 1027, 1029, 1040, 1043, 1047, 1064, 1082, 1105, 1144,1152, 1166); 
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME vencedora dos itens (105, 109, 120, 134, 
135, 136, 176, 228, 235, 256, 257, 265, 266, 279, 341, 354, 382, 441, 442, 453, 462, 473, 508, 542, 
556, 557, 572, 639, 650, 691, 770, 772, 780, 796, 881, 981, 1024, 1051, 1066, 1107, 1127, 1151, 1153, 
1155, 1168, 1171, 1184, 1197, 1215); RIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E HSOPITALARES LTDA 
vencedora dos itens (1097); FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
vencedora dos itens (29, 36, 38, 39, 142, 214, 245, 268, 302, 360, 362, 391, 392, 393, 436, 437, 
439, 694, 695, 696, 751, 782, 806, 818, 863, 1061, 1085, 1110); DIMEVA DISTRIBUIDORA E 
IMPORTADORA LTDA vencedora dos itens (90, 93, 100, 131, 204, 206, 208, 209, 221, 238, 314, 385, 
528, 529, 566, 627, 823, 824, 838, 839, 841, 843, 868, 878, 880, 904, 945, 969, 971, 1091, 1096, 
1098, 1099, 1100, 1101, 1156, 1158, 1160, 1174, 1193, 1194); INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
vencedora dos itens (114, 174, 342, 344, 349, 350, 353, 377, 379, 431, 432, 434, 466, 503, 569, 570, 
571, 588, 701, 726, 728, 744, 753, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 847, 862, 864, 937, 943, 1033, 1176, 
1183, 1185, 1188, 1213, 1218); MAMED COMERCIAL LTDA vencedora dos itens (1, 9, 22, 43, 76, 
171, 255, 277, 387, 395, 448, 801, 964, 979, 996, 1004, 1006, 1009, 1010, 1034, 1035, 1059, 1068, 
1132, 1196, 1206); NOVA MEDICAMENTOS LTDA vencedora dos itens (106, 119, 198, 219, 270, 
271, 315, 316, 322, 323, 375, 409, 422, 423, 425, 446, 455, 456, 458, 464, 465, 469, 487, 507, 544, 
555, 642, 653, 674, 713, 716, 773, 781, 811, 885, 920, 923, 934, 974, 987, 1008, 1022, 1023, 1025, 
1036, 1052, 1053, 1088, 1089, 1116, 1117, 1131, 1159, 1175, 1178, 1182, 1186, 1187, 1192, 1195, 
1214, 1216); PRÓ REMÉDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI – ME vencedora dos itens 
(21, 26, 34, 45, 55, 65, 68, 77, 81, 85, 94, 95, 96, 107, 112, 116, 122, 125, 126, 129, 130, 159, 163, 
164, 167, 194, 196, 199, 201, 212, 213, 216, 218, 220, 222, 223, 224, 240, 241, 249, 251, 263, 286, 
287, 289, 294, 307, 308, 309, 313, 366, 388, 426, 430, 463, 470, 488, 490, 491, 498, 499, 533, 534, 
554, 577, 604, 606, 607, 609, 610, 618, 626, 648, 649, 655, 719, 720, 723, 750, 777, 790, 812, 861, 
871, 872, 873, 874, 882, 888, 889, 890, 894, 931, 933, 954, 988, 991, 995, 1021, 1045, 1048, 1070, 
1071, 1074, 1076, 1077, 1083, 1147, 1169, 1204, 1217) . Com base na clausula 18.2 do edital, ficam 
as empresas vencedoras notificadas a apresentar os documentos elencados na citada clausula, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura da Ata de Registro de Preços. Andradina-SP, 20 de 
Junho de 2022. Otávio Augusto Giantomassi Gomes – Presidente do Ciensp

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2022. Edital de 13/06/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
para serviços de manutenção preventiva e corretiva para as máquinas da lavandeira da DAE S/A. 
ABERTURA: às 09:30 do dia 12/07/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/2022. Edital de 13/06/2022. OBJETO: Contratação de empre-
sa para renovação do suporte p hardware e software do equip.de armaz.de dados Storage EMC 
VNX5200 e subscrições Red Hat Enterprise Linux, ambas com manutenção e suporte. ABERTURA: 
às 09:30 do dia 13/07/2022.  
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link 
Editais) gratuitamente. 

SUSPENSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Edital de 26/05/2022. OBJETO: 
Aquisição de motor de indução trifásico de média tensão para estação elevatória de água bruta do 
rio Jundiaí-Mirim. COMUNICADO: Informamos que a abertura agendada para o dia 21/06/2022 às 
14:30 hrs fica suspensa temporariamente.
MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 03/2022. Tipo: melhor combinação de técnica e preço. Edital 
retificado de 10/03/2022. OBJETO: Contratação de empresa de consultoria para elaboração dos 
Estudos de Impacto Ambiental para implantação do Sistema Caxambu. COMUNICADO: Informa-
mos que a abertura agendada para o dia 22/06/2022 às 09:30 hrs fica suspensa temporariamente. 
Posteriormente, informações quanto ao prosseguimento da presente licitação serão objeto de nova 
publicação.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu faz saber que realizará, através 
do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CNPJ 
n°11.465.170/0001-68, Concurso Público Edital Nº 01/2022 destinado à 
contratação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. O Edital deste 
Certame estará disponível integralmente nos endereços eletrônicos www.
nossorumo.org.br  e www.embuguacu.sp.gov.br a partir de 20 de junho de 
2022. As inscrições poderão ser realizadas pela internet do dia 20 de junho 
de 2022 ao dia 20 de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico www.
nossorumo.org.br. Para maiores informações entrar em contato através do 
telefone (11) 4584-5668, ou pelo link “Dúvidas frequentes/Contatos” na pági-
na www.nossorumo.org.br. Embu Guaçu, 20 de junho de 2022. José Antônio 
Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu faz saber que realizará, através 
do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CNPJ 
n°11.465.170/0001-68, Concurso Público Edital Nº 02/2022 destinado à 
contratação para diversos cargos. O Edital deste Certame estará dispo-
nível integralmente nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br e 
www.embuguacu.sp.gov.br a partir de 20 de junho de 2022. As inscrições 
poderão ser realizadas pela internet do dia 20 de junho de 2022 ao dia 20 
de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico www.nossorumo.org.
br. Para maiores informações entrar em contato através do telefone (11) 
4584-5668, ou pelo link “Dúvidas frequentes/Contatos” na página www.
nossorumo.org.br. Embu Guaçu, 20 de junho de 2022. José Antônio Perei-
ra – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu faz saber que realizará, através 
do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CNPJ 
n°11.465.170/0001-68, Concurso Público Edital Nº 03/2022 destinado à 
contratação para o cargo de Guarda Civil Municipal. O Edital deste Certa-
me estará disponível integralmente nos endereços eletrônicos www.nosso-
rumo.org.br  e www.embuguacu.sp.gov.br a partir de 20 de junho de 2022. 
As inscrições poderão ser realizadas pela internet do dia 20 de junho de 
2022 ao dia 20 de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico www.
nossorumo.org.br. Para maiores informações entrar em contato através 
do telefone (11) 4584-5668, ou pelo link “Dúvidas frequentes/Contatos” na 
página www.nossorumo.org.br. Embu Guaçu, 20 de junho de 2022. José 
Antônio Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE RER-

RATIFICAÇÃO DO CONTRATO N.º 004/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 

0001/2022, Contratada: POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita 

no CNPJ. sob nº 17.838.691/0001-08. Objeto: Contratação de empresa es-

pecializada em Reforma e Revitalização, para obras no Terminal Rodoviário 

do município de Embu Guaçu – São Paulo – SP, conforme especificações 

contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha 

Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente edital li-

citatório e Anexo I. Embu Guaçu 21 de junho de 2022, José Antônio Pereira 

- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Aviso de Licitação na Modalidade  
Pregão Eletrônico Nº 202/2022, PROCESSO Nº 2022/00579, 

 para aquisição eventual e futura de EQUIPO 72 HORAS PARA BOMBA DE 
INFUSÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO,  

com encerramento em 05/07/2022 às 09:00 hs. 

Mais informações e aquisição do Edital completo,  
fone/fax (14) 3434-2501  

ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
Errata nº 001/2022 - Pregão Eletrônico n° 004/2022 - Processo n° 0281/2022

Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de tinta asfáltica e placas de sinalização viária. O 
Município de Brodowski torna público a retifi cação do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 ora publicado, 
sendo retifi cado em na integralidade as páginas 19, 25, 29 e 30 do edital. Conforme prevê o art. 21, parágrafo 
4º, da Lei 8.666/93, uma vez que a alteração afetou a formulação das propostas, fi cando redesignada a data de 
abertura do presente, nos seguintes termos: Início do cadastro das propostas: 23/06/2022, às 08h00. Término 
cadastro das propostas: 06/07/2022, às 08h00. Abertura das propostas: 06/07/2022, às 09h00. Início da 
disputa de preços: 06/07/2022, às 09h00. Local da realização da licitação: Plataforma BLL (www.bllcompras.
com). Retirada do edital: disponível no site do Município de Brodowski, www.brodowski.sp.gov.br; Plataforma 
BLL (www.bllcompras.com). Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. 

Brodowski, 21 de junho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL

Pregão Eletrônico nº 022/2022 – Oferta de Compra Nº 270101000012022OC00034 
Processo nº 291/2021-DG/MP
Objeto: LOCAÇÃO DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA TIPO PABX, 
TECNOLOGIA CPA, em linha de fabricação, com instalação, treinamento, assistência técnica e 
manutenção corretiva, com fornecimento de peças necessárias, para o perfeito funcionamento 
do sistema.

Prezados Senhores, A PREGOEIRA FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele tiverem conhecimento, o desenvolvimento que segue: “A PREGOEIRA comunica que, em 
face da constatação de erro material na redação do item 10, do Anexo 1, do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 022/2022, as licitantes interessadas deverão desconsiderar a palavra ‘FRANCA’ 
existente no quadro, haja vista que não há nenhuma indicação de localidade relativa à referida 
região, que não faz parte do objeto licitado”.

ALESSANDRA MARCHI MACEDO - Pregoeira - Matrícula nº 002.191
Comissão Julgadora de Licitações, em 02 de junho de 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo 
Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de produtos de Hortifruti para complementação na alimenta-
ção integral, parcial, lanches das crianças, adolescentes, idosos, Projetos: Espaço Amigo – Proteção 
Social Básica, Vida Ativa, Casa Abrigo, CRAS, SCFV, Merenda Escolar, pelo período de seis meses. 
Vencimento: 13 de Julho de 2022 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Licitações da Pre-
feitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br 
. Tejupá/SP, 21 de Junho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ
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DECRETO Nº 3.193/2022, Dispõe sobre a vedação da realização de 

horas extras ao funcionalismo publico da Prefeitura Municipal de Embu 

Guaçu. Embu Guaçu 20 de Maio de 2022, Jose Antônio Pereira – Prefeito 

Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 176/2022.” Dispoe sobre a organização e regula-

mentação do transporte público do município de Embu Guaçu e da outras pro-

videncias, Projeto de Lei complementar nº 001/2022, Autor Poder Executivo, 

Embu Guaçu 06 de Junho de 2022, Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR N° 177/2022.Dispoe sobre o programa de pagamen-

to incentivado (PPPI), e dá outras providencias, Projeto de Lei Complemen-

tar nº 005/2022, Autor Poder Executivo, Embu Guaçu 20 de Junho de 2022, 

Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI N° 3.101/2022.Altera a Lei nº 2.907/2018 – que dispõe sobre “código 

de conduta disciplinar da guarda civil municipal de Embu-Guaçu, Projeto de 

Lei nº 013/2022, Autor Poder Executivo, Embu Guaçu 20 de Junho de 2022, 

Jose Antônio Pereira – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 201/2022

Processo Administrativo nº 064757/2022 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de alimentos não perecíveis, conforme edital e 
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 8.247.503,00 (oito milhões duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e 
três reais). 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30m do dia 05 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de julho de 2022 às 08h30m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de julho de 2022 a partir das 09h00m.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 048/2022, 
objetivando a aquisição de veículo para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Louveira - APAE, no dia 04 de julho 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, 21 de junho 
de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
JUSTIFICATIVA QUEBRA ORDEM CRONOLÓGICA

Empresa: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda
CNPJ: 00.662.315/0001-02

NOTA FISCAL DATA VALOR 

81744 05.05.2022 707,85

83068 02.06.2022 6.241,95

Justifi cativa: Justifi ca-se a quebra de ordem cronológica da NF citada, por motivo de 
extravio da mesma, dentro do Setor responsável pelo recebimento. Isto posto, não fora 
realizada a quitação, em prazo correto.

Cajuru, 21 de junho de 2022. 
Rita de Cássia Carvalho Silva - Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
EDITAL DE SUSPENSÃO

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público, o quanto segue: Fica SUSPENSA “sine die” a 
sessão do Processamento do Pregão Eletrônico n. 03/2022 - Registro de Preço objetivando a Futura Aquisição de 
Teste Rápido AG Covid 19, conforme Termo de Referência, que estava previsto para o dia 20 de junho de 2022 as 9:30 
hrs. A nova data será publicada na Imprensa Ofi cial, site bll.compras.com, bem como no Portal Publico. 

Águas de Santa Bárbara, 14 de Junho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 208/2022

Processo Administrativo nº 066606/2022

OBJETO: Aquisição de Bolsa Estéril (Tipo Saco plástico estéril), conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 190.440,00 (cento noventa mil quatrocentos e quarenta reais).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14h00m do dia 05 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de julho de 2022 às 14h00m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de julho de 2022 a partir das 14h30m.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Presencial nº 064/2022, 
objetivando a contratação de empresa especializada para locação de sistema integrado de gestão 
administrativa para o município de Louveira/SP, compreendendo: instalação de licenças de uso, 
configuração, parametrização, conversão de dados, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva 
com suporte técnico e treinamento, no dia 04 de julho de 2022, às 09:30 horas. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados na internet, no endereço eletrônico 
www.louveira.sp.gov.br. Outras informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 21 de junho 
de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 04/2022
Objeto: Contratação de empresa para reforma e revitalização do parque de exposições 
Nenê Tincani e a construção de 3 (três) portais nas entradas do município de Cajuru/
SP com fornecimento de material, mão de obra, ferramental e equipamentos, conforme 
especifi cações no termo de referência, para atender as necessidades do município 
de Cajuru/SP- Termo de convenio 870304/2018. À vista dos elementos informativos 
constantes do presente processo, e em especial, a decisão do Presidente e Equipe 
de Apoio da Comissão Municipal de Licitações encarregada de julgar e processar a 
Tomada de Preços nº 04/2022, homologo e adjudico a licitação, promovida para 
Contratação de empresa para reforma e revitalização do parque de exposições Nenê 
Tincani e a construção de 3 (três) portais nas entradas do município de Cajuru/SP com 
fornecimento de material, mão de obra, ferramental e equipamentos, conforme especi-
fi cações no termo de referência, para atender as necessidades do município de Cajuru/
SP- Termo de convenio 870304/2018 a, conforme planilhas, cronogramas, memorial 
descritivo e projetos anexos ao edital, em regime de empreitada por preço global.

Cajuru/SP 21 de junho de 2.022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 221/2022

Processo Administrativo nº 068385/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos para laboratório de ciências e 
sala de aula, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo:  R$ 872.643,45 (oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e três 
reais e quarenta e cinco centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h30m do dia 05 de julho de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05 de julho de 2022 às 08h30m.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 05 de julho de 2022 a partir das 09h00m.

Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra 
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu

Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Louveira 
torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para construção de muro gabião para 
a realização de adequação das margens do Rio Capivari no trecho onde é realizado a 
capitação de água bruta, fechamento de área com alambrado, instalação de portão e pintura 
da unidade. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados gratuitamente na internet, 
no endereço eletrônico www.louveira.sp.gov.br. A sessão de abertura dos envelopes será no dia 08 
de julho de 2022, às 09:30 horas, no Paço Municipal, na Rua Catharina Calssavara Caldana, 451, 
Bairro do Leitão, Louveira - SP. Outras informações no endereço citado ou pelo telefone (19) 
3878-9700. Louveira, 21 de junho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANALÂNDIA
Aviso de Licitação - Edital 10 – Pregão 07/2022

O Município da Estância Climática de Analândia/SP, torna público para quem possa interessar, 
que no dia 04/07/2022, às 09h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sita à 
Avenida 04, 381 – Centro, será realizada Licitação, aberta através do Edital nº 10/2022 na 
modalidade Pregão do tipo Menor Valor Unitário, tendo como objeto a Compra de materiais 
e contratação de mão de obra com fornecimento dos equipamentos necessários para 
construção de cercas. O instrumento convocatório e seus anexos poderão ser retirados ou 
consultados no Paço Municipal, à Avenida 04, 381, Centro, de segunda à sexta-feira das 09:00 
às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou no site oficial da Prefeitura – www.analandia.sp.gov.
br. Informações através do telefone (19) 3566.9090 ou ainda através do e-mail: licitacoes@
analandia.sp.gov.br. Analândia, 21 de junho de 2022. Paulo Henrique Franceschini - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022 PROCESSO ADMI- 
NISTRATIVO N°123/2022. OBJETO: Aquisição de Eletrodomésticos, Equipamentos e Utensílios para 
a implantação do Projeto Cozinhalimento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município 
de Araçoiaba da Serra/SP, conforme Termo de Referência no Anexo I. Encerramento: 05/07/2022 às 
09:15 hrs. O edital em sua integra consta no site www.aracoiaba.sp.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Araçoiaba da Serra, 21 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS n° 012/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
n° 117/2022.  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL 
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DE 
ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM NOGUEIRA, 
NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS ANEXOS. ENCERRAMENTO: 
08.07.2022 às 09h30min. O edital completo poderá ser retirado através do site www.aracoiaba.sp.gov.br. 
Araçoiaba da Serra/SP, 21 de junho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico BEC nº: 28/2022 - FO/USP

Processo nº: 22.1.00671.23.5 - Oferta de Compra nº: 102121100582022OC00025
A Faculdade de Odontologia torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
BEC, sob n°: 28/2022 - FO/USP, do tipo menor preço, cujo objeto é prestação de serviço de limpeza hospitalar, 
conforme especifi cações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de 
Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 22/6/2022 a partir das 8h00, estando a sessão de disputa agendada 
para o dia 5/7/2022 às 10h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP” através do sítio 
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do 
dia 22/6/2022, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes, 
www.fo.usp.br e www.imesp.com.br e no Serviço de Licitações e Contratos - Avenida Professor Lineu Prestes, 
2227 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508000 - Tel: 11 3091-7825 - Fax: 11 3091-7825.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N º 47/2022
Objeto: Registro de Preços - Contratação de Empresa Especializada em 

Ministrar Diversos Tipos de Aula. Á vista dos elementos informativos constantes do pre-
sente processo, e em especial, a decisão do pregoeiro e equipe de apoio encarregada 
de julgar e processar o Pregão Eletrônico nº 47/2022 - homologo e adjudico a licita-
ção, promovida para Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada 
em Ministrar Diversos Tipos de Aula.

Cajuru/SP 21 de junho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N. 05/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para organização, execução e monitoria em serviços relacionados à formação 
continuada para reforço escolar com uso de tecnologia para melhoria da qualidade de ensino da Rede Municipal de Educação 
da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara. Data da abertura: dia 25 Julho de 2022, às 09:00 horas. Edital completo 
e maiores informações: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Padre Luiz Stefanneli, nº 100, em frente à Igreja Matriz, fone 
(14) 3765-1888, Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara/SP. Sítio eletrônico: www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br. 

Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, 21 de junho de 2022. Aroldo José Caetano - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 57/2022 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia 
12 de julho 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 08/2022, do Tipo “Menor Preço Global”, que tem por 
objeto a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada 
no CREA, incluindo Profissional Habilitado, para Execução de Conclusão da Obra de Revitali-
zação de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP., sendo as Praças: Santiago Bilória, 
Olímpio Alves Kobal, Antônio Talarico, Joaquim Mariano e Thomaz Talarico, com recursos fi-
nanceiros oriundos do CONTRATO DE REPASSE Nº 867318/2018/MCIDADES/CAIXA, que entre 
si celebraram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES, representado 
pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o MUNICÍPIO DE BEBEDOURO, objetivando a execução 
de ações relativas ao planejamento urbano, e com contrapartida do MUNICÍPIO, PROCESSO Nº 
1053921-36/2018/MCIDADES/CAIXA, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, transpor-
tes, ferramentas, encargos e leis sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o Regime 
de Execução Indireta de Empreitada por Preço Global, que serão abertos às 13:30 horas do 
mesmo dia. O Edital e seus respectivos Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados 
gratuitamente no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divi-
são 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 Mu-
nicipal - 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., 21 de junho de 2022.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 26/2022
O GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA TORNA PÚBLICO A ABERTURA DO PRO-
CEDIMENTO LICITATÓRIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS-

TRO DE PREÇOS N°. 26/2022, COM JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, 
OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO DE MEDICA-
MENTOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA, A SER 
EFETIVADA(O), DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO E DE SEUS ANEXOS, COM A FINALIDADE 
DE ATENDER DECISÕES JUDICIAIS, RESPECTIVAMENTE DECORRENTES DE MANDADOS DE 
SEGURANÇA. A SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTA-
ÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA DE PREÇOS E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINEN-
TES AO CERTAME LICITATÓRIO, BEM COMO PARA INICIO DA ABERTURA DOS RESPECTIVOS 
ENVELOPES / DOCUMENTOS E EXECUÇÃO DE DEMAIS PROCEDIMENTOS INERENTES AO 
REFERIDO CERTAME, SERÁ REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO DO CENTRO 
CULTURAL “GRACILIANO RAMOS”, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LAFAYETE LIBANO, N°. 
16 (ESQUINA COM AS RUAS RUI BARBOSA E GUILHERME GUERBAS - PRÓXIMO À PRAÇA 
ANA RITA MENDES), BAIRRO CENTRO, EM BURITAMA-SP., COM DATA E HORÁRIO PREVISTO 
PARA INÍCIO EM 05 DE JULHO DE 2022, ÀS 08H00MIN. DO HORÁRIO OFICIAL DE BRASI-
LIA-DF. OS ENVELOPES / DOCUMENTOS ACIMA CITADOS, CUJA APRESENTAÇÃO / EXIBIÇÃO 
DEVERÁ OCORRER EM SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO, QUANDO ENCAMINHADOS / ENDE-
REÇADOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 49/2022 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº. 26/2022, ANTES DA DATA ACIMA PREVISTA, SERÃO RECEBIDOS NA SEDE 
DA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA - LICITAÇÃO E CONTRATOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO 
DE BURITAMA, SITUADA NA RUA MARIA FLORINDA, N°. 1463, BAIRRO CENTRO, EM BURITA-
MA-S.P., ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR À DATA RETROCITADA. O EDITAL COMPLETO, 
BEM COMO, DEMAIS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, PO-
DERÃO SER OBTIDAS PESSOALMENTE JUNTO À REFERIDA UNIDADE GERENCIAL BÁSICA 
- LICITAÇÃO E CONTRATOS, NO HORÁRIO DAS 08H00MIN. ÀS 12H00MIN. E DAS 14H00MIN. ÀS 
17H00MIN. OU POR TELEFONE, ATRAVÉS DOS N°S. (18) 3691-1739 E (18) 3691-1888 OU ATRA-
VÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: HTTPS://BURITAMA.SP.GOV.BR/SITE2/ - 
(LICITAÇÃO - EDITAIS - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 26/2022) OU  
HTTP://DOCS.BURITAMA.SP.GOV.BR/PUBLIC/LICITACAOP.

BURITAMA-S.P., 21 DE JUNHO DE 2022.
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na Avenida Morumbi, 
nº 4.500, sala 28, Andar Intermediário, Morumbi - SP, a licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) 
nº CMIL-035/2022, do tipo Menor Preço - Processo nº PRC-2022/00122, Oferta de Compra nº 
510109000012022OC00208, objetivando a aquisição de veículos 4x2 destinados às ações de proteção 
e defesa civil das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, consoante o detalhado 
no Anexo “I” do edital. Data do início do prazo para o envio das propostas eletrônicas: 22/06/2022. 
Data e hora da abertura da sessão pública: 05/07/2022 às 10:00 horas. Demais informações 
encontram-se no sítio www.bec.sp.gov.br e www.casamilitar.sp.gov.br, endereço de correio eletrônico: 
financascasamilitar@sp.gov.br ou através do telefone (11) 2193-8322/8927/8660/8405.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO EXTREMO NOROESTE DE SÃO PAULO - CIENSP
CNPJ 07.309.266/0001-60

Referente ao Pregão Presencial n.º 04/2022
HOMOLOGO o processo licitatório. Adjudico as empresas: LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUT. 
LTDA vencedora dos itens (04, 12, 24, 31, 47, 48, 67, 70, 74, 141, 261, 299, 345, 351, 356, 390, 394, 
397, 414, 445, 497, 636, 643, 710, 783, 797, 816, 829, 837, 852, 924, 930, 959, 973, 1106, 1126, 
1140, 1205); PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA vencedora dos itens (7, 20); SOMA/
SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA vencedora dos itens (25, 28, 37, 64, 78, 87, 97, 118, 121, 
139, 162, 165, 169, 181, 193, 229, 244, 247, 248, 304, 306, 325, 380, 406, 408, 421, 424, 461, 468, 
471, 486, 489, 536, 545, 547, 574, 640, 718, 748, 762, 788, 819, 853, 857, 886, 919, 921, 932, 942, 
958, 960, 982, 983, 1011, 1013, 1014, 1026, 1108, 1142, 1145, 1164, 1181); R.A.P. APARECIDA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA vencedora dos itens (92, 124, 150, 195, 197, 252, 272, 
274, 281, 283, 334, 339, 347, 376, 378, 400, 411, 467, 493, 513, 549, 605, 677, 679, 680, 683, 686, 
688, 690, 733, 739, 808, 810, 875, 916, 928, 936, 961, 968, 976, 1005, 1062 ,1063, 1102, 1109, 1121, 
1149, 1208); AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA vencedora dos itens (35, 62, 63, 
154, 178, 179, 269, 332, 396, 405, 496, 524, 525, 526, 527, 546, 548, 550, 552, 553, 579, 584, 630, 
631, 635, 665, 666, 668, 672, 673, 689, 704, 705, 724, 725, 741, 784, 826, 832, 870, 901, 910, 911, 
912, 914, 915, 925, 941, 944, 950, 955, 956, 957, 1012, 1015, 1090, 1172, 1173, 1180, 1189, 1190, 
1200); PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA vencedora dos itens (215); FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA vencedora dos itens (57, 75, 156, 234, 253, 254, 336, 337, 510, 511, 580, 
587, 708, 729, 814, 965, 970, 977, 1055, 1057, 1058, 1095, 1167, 1210); MEDIMPORT COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI vencedora dos itens (2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19); 
TRIUNFAL MARILIA COMERCIO LTDA vencedora dos itens (33, 50, 79, 140, 157, 166, 177, 189, 
242, 243, 285, 291, 317, 320, 343, 355, 368, 374, 399, 410, 415, 420, 443, 444, 457, 472, 474, 475, 
476, 480, 492, 495, 502, 535, 541, 543, 576, 585, 595, 620, 628, 629, 634, 647, 657, 662, 681, 684, 
698, 706, 714, 734, 738, 747, 760, 771, 776, 778, 785, 786, 792, 794, 821, 834, 848, 856, 865, 883, 
884, 893, 917, 926, 953, 989, 1027, 1029, 1040, 1043, 1047, 1064, 1082, 1105, 1144,1152, 1166); 
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME vencedora dos itens (105, 109, 120, 134, 
135, 136, 176, 228, 235, 256, 257, 265, 266, 279, 341, 354, 382, 441, 442, 453, 462, 473, 508, 542, 
556, 557, 572, 639, 650, 691, 770, 772, 780, 796, 881, 981, 1024, 1051, 1066, 1107, 1127, 1151, 1153, 
1155, 1168, 1171, 1184, 1197, 1215); RIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E HSOPITALARES LTDA 
vencedora dos itens (1097); FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
vencedora dos itens (29, 36, 38, 39, 142, 214, 245, 268, 302, 360, 362, 391, 392, 393, 436, 437, 
439, 694, 695, 696, 751, 782, 806, 818, 863, 1061, 1085, 1110); DIMEVA DISTRIBUIDORA E 
IMPORTADORA LTDA vencedora dos itens (90, 93, 100, 131, 204, 206, 208, 209, 221, 238, 314, 385, 
528, 529, 566, 627, 823, 824, 838, 839, 841, 843, 868, 878, 880, 904, 945, 969, 971, 1091, 1096, 
1098, 1099, 1100, 1101, 1156, 1158, 1160, 1174, 1193, 1194); INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 
vencedora dos itens (114, 174, 342, 344, 349, 350, 353, 377, 379, 431, 432, 434, 466, 503, 569, 570, 
571, 588, 701, 726, 728, 744, 753, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 847, 862, 864, 937, 943, 1033, 1176, 
1183, 1185, 1188, 1213, 1218); MAMED COMERCIAL LTDA vencedora dos itens (1, 9, 22, 43, 76, 
171, 255, 277, 387, 395, 448, 801, 964, 979, 996, 1004, 1006, 1009, 1010, 1034, 1035, 1059, 1068, 
1132, 1196, 1206); NOVA MEDICAMENTOS LTDA vencedora dos itens (106, 119, 198, 219, 270, 
271, 315, 316, 322, 323, 375, 409, 422, 423, 425, 446, 455, 456, 458, 464, 465, 469, 487, 507, 544, 
555, 642, 653, 674, 713, 716, 773, 781, 811, 885, 920, 923, 934, 974, 987, 1008, 1022, 1023, 1025, 
1036, 1052, 1053, 1088, 1089, 1116, 1117, 1131, 1159, 1175, 1178, 1182, 1186, 1187, 1192, 1195, 
1214, 1216); PRÓ REMÉDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI – ME vencedora dos itens 
(21, 26, 34, 45, 55, 65, 68, 77, 81, 85, 94, 95, 96, 107, 112, 116, 122, 125, 126, 129, 130, 159, 163, 
164, 167, 194, 196, 199, 201, 212, 213, 216, 218, 220, 222, 223, 224, 240, 241, 249, 251, 263, 286, 
287, 289, 294, 307, 308, 309, 313, 366, 388, 426, 430, 463, 470, 488, 490, 491, 498, 499, 533, 534, 
554, 577, 604, 606, 607, 609, 610, 618, 626, 648, 649, 655, 719, 720, 723, 750, 777, 790, 812, 861, 
871, 872, 873, 874, 882, 888, 889, 890, 894, 931, 933, 954, 988, 991, 995, 1021, 1045, 1048, 1070, 
1071, 1074, 1076, 1077, 1083, 1147, 1169, 1204, 1217) . Com base na clausula 18.2 do edital, ficam 
as empresas vencedoras notificadas a apresentar os documentos elencados na citada clausula, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, para assinatura da Ata de Registro de Preços. Andradina-SP, 20 de 
Junho de 2022. Otávio Augusto Giantomassi Gomes – Presidente do Ciensp

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

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2022. Edital de 13/06/2022. OBJETO: Contratação de empresa 
para serviços de manutenção preventiva e corretiva para as máquinas da lavandeira da DAE S/A. 
ABERTURA: às 09:30 do dia 12/07/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 042/2022. Edital de 13/06/2022. OBJETO: Contratação de empre-
sa para renovação do suporte p hardware e software do equip.de armaz.de dados Storage EMC 
VNX5200 e subscrições Red Hat Enterprise Linux, ambas com manutenção e suporte. ABERTURA: 
às 09:30 do dia 13/07/2022.  
Editais disponíveis para retirada: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link 
Editais) gratuitamente. 

SUSPENSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Edital de 26/05/2022. OBJETO: 
Aquisição de motor de indução trifásico de média tensão para estação elevatória de água bruta do 
rio Jundiaí-Mirim. COMUNICADO: Informamos que a abertura agendada para o dia 21/06/2022 às 
14:30 hrs fica suspensa temporariamente.
MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 03/2022. Tipo: melhor combinação de técnica e preço. Edital 
retificado de 10/03/2022. OBJETO: Contratação de empresa de consultoria para elaboração dos 
Estudos de Impacto Ambiental para implantação do Sistema Caxambu. COMUNICADO: Informa-
mos que a abertura agendada para o dia 22/06/2022 às 09:30 hrs fica suspensa temporariamente. 
Posteriormente, informações quanto ao prosseguimento da presente licitação serão objeto de nova 
publicação.

Claudia Santos Fagundes / Diretora Administrativa.

A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu faz saber que realizará, através 
do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CNPJ 
n°11.465.170/0001-68, Concurso Público Edital Nº 01/2022 destinado à 
contratação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. O Edital deste 
Certame estará disponível integralmente nos endereços eletrônicos www.
nossorumo.org.br  e www.embuguacu.sp.gov.br a partir de 20 de junho de 
2022. As inscrições poderão ser realizadas pela internet do dia 20 de junho 
de 2022 ao dia 20 de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico www.
nossorumo.org.br. Para maiores informações entrar em contato através do 
telefone (11) 4584-5668, ou pelo link “Dúvidas frequentes/Contatos” na pági-
na www.nossorumo.org.br. Embu Guaçu, 20 de junho de 2022. José Antônio 
Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu faz saber que realizará, através 
do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CNPJ 
n°11.465.170/0001-68, Concurso Público Edital Nº 02/2022 destinado à 
contratação para diversos cargos. O Edital deste Certame estará dispo-
nível integralmente nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br e 
www.embuguacu.sp.gov.br a partir de 20 de junho de 2022. As inscrições 
poderão ser realizadas pela internet do dia 20 de junho de 2022 ao dia 20 
de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico www.nossorumo.org.
br. Para maiores informações entrar em contato através do telefone (11) 
4584-5668, ou pelo link “Dúvidas frequentes/Contatos” na página www.
nossorumo.org.br. Embu Guaçu, 20 de junho de 2022. José Antônio Perei-
ra – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura Municipal de Embu-Guaçu faz saber que realizará, através 
do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CNPJ 
n°11.465.170/0001-68, Concurso Público Edital Nº 03/2022 destinado à 
contratação para o cargo de Guarda Civil Municipal. O Edital deste Certa-
me estará disponível integralmente nos endereços eletrônicos www.nosso-
rumo.org.br  e www.embuguacu.sp.gov.br a partir de 20 de junho de 2022. 
As inscrições poderão ser realizadas pela internet do dia 20 de junho de 
2022 ao dia 20 de julho de 2022, por meio do endereço eletrônico www.
nossorumo.org.br. Para maiores informações entrar em contato através 
do telefone (11) 4584-5668, ou pelo link “Dúvidas frequentes/Contatos” na 
página www.nossorumo.org.br. Embu Guaçu, 20 de junho de 2022. José 
Antônio Pereira - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE RER-

RATIFICAÇÃO DO CONTRATO N.º 004/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 

0001/2022, Contratada: POLARMIX EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita 

no CNPJ. sob nº 17.838.691/0001-08. Objeto: Contratação de empresa es-

pecializada em Reforma e Revitalização, para obras no Terminal Rodoviário 

do município de Embu Guaçu – São Paulo – SP, conforme especificações 

contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha 

Orçamentária, Projetos, e demais exigências contidas no presente edital li-

citatório e Anexo I. Embu Guaçu 21 de junho de 2022, José Antônio Pereira 

- Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA

Aviso de Licitação na Modalidade  
Pregão Eletrônico Nº 202/2022, PROCESSO Nº 2022/00579, 

 para aquisição eventual e futura de EQUIPO 72 HORAS PARA BOMBA DE 
INFUSÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO,  

com encerramento em 05/07/2022 às 09:00 hs. 

Mais informações e aquisição do Edital completo,  
fone/fax (14) 3434-2501  

ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
Errata nº 001/2022 - Pregão Eletrônico n° 004/2022 - Processo n° 0281/2022

Objeto: Registro de preço para eventuais e futuras aquisições de tinta asfáltica e placas de sinalização viária. O 
Município de Brodowski torna público a retifi cação do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2022 ora publicado, 
sendo retifi cado em na integralidade as páginas 19, 25, 29 e 30 do edital. Conforme prevê o art. 21, parágrafo 
4º, da Lei 8.666/93, uma vez que a alteração afetou a formulação das propostas, fi cando redesignada a data de 
abertura do presente, nos seguintes termos: Início do cadastro das propostas: 23/06/2022, às 08h00. Término 
cadastro das propostas: 06/07/2022, às 08h00. Abertura das propostas: 06/07/2022, às 09h00. Início da 
disputa de preços: 06/07/2022, às 09h00. Local da realização da licitação: Plataforma BLL (www.bllcompras.
com). Retirada do edital: disponível no site do Município de Brodowski, www.brodowski.sp.gov.br; Plataforma 
BLL (www.bllcompras.com). Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br. 

Brodowski, 21 de junho de 2022. José Luiz Perez - Prefeito Municipal

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL

Pregão Eletrônico nº 022/2022 – Oferta de Compra Nº 270101000012022OC00034 
Processo nº 291/2021-DG/MP
Objeto: LOCAÇÃO DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA TIPO PABX, 
TECNOLOGIA CPA, em linha de fabricação, com instalação, treinamento, assistência técnica e 
manutenção corretiva, com fornecimento de peças necessárias, para o perfeito funcionamento 
do sistema.

Prezados Senhores, A PREGOEIRA FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele tiverem conhecimento, o desenvolvimento que segue: “A PREGOEIRA comunica que, em 
face da constatação de erro material na redação do item 10, do Anexo 1, do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 022/2022, as licitantes interessadas deverão desconsiderar a palavra ‘FRANCA’ 
existente no quadro, haja vista que não há nenhuma indicação de localidade relativa à referida 
região, que não faz parte do objeto licitado”.

ALESSANDRA MARCHI MACEDO - Pregoeira - Matrícula nº 002.191
Comissão Julgadora de Licitações, em 02 de junho de 2022

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São Paulo, faz saber que se acha aberta a lici-
tação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - preferencialmente para participação de ME/EPP; tipo 
Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de produtos de Hortifruti para complementação na alimenta-
ção integral, parcial, lanches das crianças, adolescentes, idosos, Projetos: Espaço Amigo – Proteção 
Social Básica, Vida Ativa, Casa Abrigo, CRAS, SCFV, Merenda Escolar, pelo período de seis meses. 
Vencimento: 13 de Julho de 2022 às 09:00 (nove) horas. Edital completo: Setor de Licitações da Pre-
feitura – Rua Alexandre Absy, 585, Tejupá-SP, ou através do site www.tejupa.sp.gov.br / www.bll.org.br 
. Tejupá/SP, 21 de Junho de 2022. VALTER BORANELLI - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ

A5gazetasp.com.br
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 A O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
se posicionou nesta terça-fei-
ra contrariamente à instala-
ção de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) no 
Congresso sobre a Petrobras. 
Um requerimento para abrir 
a investigação é articulado na 
Câmara pelo PL, partido do 
presidente da República, Jair  
Bolsonaro (PL).

“Se a Petrobras tem regras 
de governança, é uma empre-
sa cuja direção é escolhida pelo 
governo e pela União, que é 
sua principal acionista, não há 
dicotomia entre Petrobras e 
governo. Na verdade, há uma 
junção, uma comunhão para 
poder disciplinar a questão dos 
combustíveis no Brasil”, disse 
ele a jornalistas.

Na noite da segunda-fei-

Rodrigo Pacheco 
diz ser contra  
CPI da Petrobras

PRESIDENTE DO SENADO. Senador disse ter defendido medidas 
alternativas para reduzir os preços dos combustíveis no País

Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se posicionou contrariamente à instalação da CPI 

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

ra (20). Pacheco participou de 
uma reunião com o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), e líderes partidários para 
discutir os rumos da Petrobras.

O senador disse que defen-
deu, na ocasião, medidas alter-
nativas para reduzir os preços 

dos combustíveis, como a cria-
ção de uma conta de estabiliza-
ção prevista em projeto já apro-
vado no Senado.

“Eu, particularmente, sobre 
o conceito de CPI para um caso 
desses, obviamente não sou 
favorável, acho que não tem 
a mínima razoabilidade uma 
CPI num momento desses, por 
conta de um fato desses. Acho 
que há outras medidas, inclu-
sive legislativas e do Poder Exe-
cutivo, muito mais úteis para 
resolver o problema do que 
uma CPI”, declarou.

O presidente do Senado 
defendeu usar o excedente de 
dividendos da Petrobras para 
conceder benefícios específi-
cos a caminhoneiros e taxis-
tas, que dependem do diesel 
e da gasolina, e também para 
subsidiar a compra do gás de 

cozinha por famílias pobres.
“Se é uma empresa que 

hoje está tendo lucros muito 
expressivos, se pode pensar 
numa série de outras medi-
das, eventualmente elas po-
dem ser trabalhadas, mas me 
parece mais lógico que o exce-
dente dos dividendos da União 
possam ser revertidos para a 
sociedade”, disse Pacheco.

LEI DAS ESTATAIS.
A flexibilização dos critérios 

para indicações de membros 
de conselhos e diretoria de em-
presas públicas é um dos pon-
tos que está no radar de parla-
mentares para uma possível 
alteração na Lei das Estatais.

A lei foi uma das primeiras 
aprovadas na gestão do ex-pre-
sidente Michel Temer, em res-
posta a uma série de investiga-
ções que apontaram malfeitos 
e uso político das empresas em 
administrações anteriores. O 
objetivo era fortalecer a gover-

nança das estatais e blindá-las 
contra ingerência política.

Mais recentemente, porém, 
os dispositivos da lei serviram 
para barrar as pretensões deo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
e aliados para o comando da 
Petrobras, uma sociedade de 
economia mista controlada 
pela União, cuja alta de preços 
é vista como obstáculo à reelei-
ção de Bolsonaro. (Iander Porcella, 
do EC, e Thiago Resende, Idiana Toma-
zelli e Julia Chaib, da FP)

Pacheco 
participou de 
uma reunião 
com o presidente 
da Câmara, 
Arthur Lira (PP-
AL), e líderes 
partidários para 
discutir os rumos 
da Petrobras

 A O ato de lançamento das 
diretrizes do programa de go-
verno da chapa Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Geraldo Alckmin 
(PSB), nesta terça-feira, em São 
Paulo, foi marcado pelo protes-
to de bolsonaristas que entra-
ram no local e por uma queixa 
pública do vereador da Capital 
Eduardo Suplicy (PT).

Um dos manifestantes en-
trou no evento, em um hotel 
nos Jardins, durante os minu-
tos finais da fala de Lula e o 
chamou de corrupto. O petista 
foi surpreendido, mas não deu 
resposta.

Além dele, o grupo era for-
mado por outros dois detrato-

Bolsonaristas invadem 
evento do PT com Lula

O petista foi surpreendido pelo manifestante, mas não deu resposta

ETTORE CHIEREGUINI/GAZETA DE S. PAULO

Um dos manifestantes entrou no evento, em um hotel nos Jardins, 
durante os minutos finais da fala de Lula e o chamou de corrupto

res do petista. Eles foram enca-
minhados para a delegacia. O 
homem que andou pelo salão 
e gritou contra os dois políticos 
foi identificado pelo ex-deputa-
do federal Floriano Pesaro, que 
estava no local, como Caíque 
Mafra, ex-filiado do PSDB.

Mafra é ativista conserva-
dor, é pré-candidato a deputa-
do estadual em São Paulo pelo 
Republicanos  e defensor da fa-
mília Bolsonaro nas redes.

Após o protesto, os mani-
festantes foram retirados por 
assessores e seguranças. Em 
seguida, a polícia foi chama-
da. Lula chegou a interromper 
sua fala e abreviou seu discur-
so. Alckmin ficou em silêncio, 
com o semblante sério. “Eu 
nem sei o que...”, disse o petis-
ta sobre a situação, virando-se 
para o vice.

A plateia, formada por 
membros da campanha e 
simpatizantes, buscou abafar 
a confusão com um coro de 
“olê, olê, olá, Lula, Lula”. (Catia 
Seabra e Joelmir Tavares, da FP)

 A A campanha do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) resgatou 
antigos aliados e deu papel de 
protagonismo ao ex-ministro 
Walter Braga Netto, cotado a 
vice, para manter a proximi-
dade com militares.

General de quatro estrelas, 
hoje na reserva, Braga Netto 
deixou a Defesa em abril e se 
filiou ao PL para compor cha-
pa com Bolsonaro

Ele tem sido usado por polí-
ticos próximos ao mandatário 
para trazer a ala militar do bol-
sonarismo para perto dos alia-
dos do centrão, que hoje tocam 
o dia a dia da campanha.

O general tem participado 
de reuniões do comitê, como 
mostrou a coluna Painel, do 
jornal Folha de S.Paulo, e fi-
cou responsável pela constru-
ção do programa de gover-

Campanha de Bolsonaro 
tenta resgatar aliados

no. Segundo aliados, caberá 
a ele reunir dados de entre-
gas dos ministérios e apresen-
tar um planejamento da ad-
ministração para os próximos  
quatro anos.

Mas a presença de Braga 
Netto na vice de Bolsonaro ain-
da não está garantida. Os parti-
dos do centrão intensificaram 
pressão para que ele indique a 
ex-ministra Tereza Cristina (PP) 
para o posto.

Bolsonaro também resga-
tou o ex-secretário de Comuni-
cação do governo Fabio Wajn-
garten para tentar apaziguar a 
disputa entre duas alas da cam-
panha: a mais profissional, co-
mandada pelo centrão, e a das 
redes sociais, sob a tutela do 
vereador Carlos Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ). (Marianna Holanda 
e Matheus Teixeira, da FP)

 A Mais de 24 horas após o 
ex-guerrilheiro Gustavo Petro 
se tornar o primeiro presiden-
te de esquerda na história da 
Colômbia, no último domin-
go (19), o Ministério das Rela-
ções Exteriores emitiu uma 
nota em nome do governo 
brasileiro o parabenizando 
pela eleição.

“Ao desejar ao presidente 
eleito êxito no desempenho 
de suas funções, o governo 
brasileiro reafirma seu com-
promisso com a continuida-
de e o aprofundamento das 
relações bilaterais com a Co-
lômbia, com vistas ao bem-es-
tar, prosperidade, democracia 
e liberdade de nossos povos”, 
afirmou o Itamaraty nesta ter-
ça-feira (21).

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) ainda não se pronunciou 
oficialmente sobre o novo lí-
der colombiano. Mas na se-

Após 24h, Itamaraty parabeniza 
novo presidente da Colômbia

O presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou oficialmente 
sobre Gustavo Petro ter se tornado novo líder colombiano

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

gunda-feira (20), em uma lista 
de transmissão que mantém 
no WhatsApp, ele questionou 
se o Brasil seria o próximo país 
a eleger um líder de esquerda.

Ele escreveu: “Cuba... Ve-

nezuela... Argentina... Chile... 
Colômbia... Brasil???”, numa 
referência ao fato de a es-
querda, com Lula, ter chan-
ce de voltar ao poder no País. 
 (João Gabriel, da FP)

 A Um homem e uma criança 
despencaram de uma altura 
de cerca de três metros após 
um carrinho se desprender 
de uma roda gigante no Fes-
tival Folclórico da Zona Leste, 
em Manaus. O momento da 
queda foi registrado por outro 
passageiro do brinquedo, que 
foi desmontado ao longo da 
tarde de segunda (20).

“Caraca, mano, olha lá, o 
cara caiu ali, na roda-gigante. 
Minha Nossa Senhora, tinha 
uma criança lá, a cadeira des-
pencou, ainda bem que foi já 
na parte de baixo”, narrou a 
testemunha, em vídeo, des-
tacando que o acidente acon-
teceu já próximo ao ponto de 
embarque dos clientes.

O caso foi registrado no do-
mingo (19) na parte externa 
do Shopping Phelippe Daou, 
onde o evento privado é reali-
zado. Os bombeiros informa-

Homem e criança caem  
de roda-gigante em Manaus

ram que não foram acionados 
para resgatar as vítimas, que 
não tiveram sua identidade 
divulgada.

Em entrevista anônima à 
Rede Amazônica, afiliada da 
TV Globo na região, um fun-
cionário do parque afirmou 
que um grampo que prendia 
um parafuso da roda-gigante 
quebrou, deslocando a peça e 

fazendo com que a estrutura 
do carrinho cedesse.

A Prefeitura de Manaus in-
formou que, apesar de ceder 
o espaço do shopping para o 
festival, ele é de competência 
do ICDLA (Instituto Cultural 
de Desporto e Lazer do Ama-
zonas). O UOL tentou contato 
com o instituto para um pos-
sível posicionamento.

Ainda de acordo com a TV 
local, responsáveis pelo par-
que afirmaram que tinham 
autorização do Corpo de Bom-
beiros do Amazonas para ope-
rar o brinquedo. A reportagem 
também entrou em contato 
com a corporação para con-
firmar a informação. 

Uma equipe do Crea-AM 
(Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Ama-
zonas) esteve no local e irá in-
vestigar a responsabilidade e 
as causas do incidente. (FP)

Um funcionário 
do parque 
afirmou que 
um grampo que 
prendia um 
parafuso da roda-
gigante quebrou, 
deslocando  
a peça
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
083/2022; Processo licitatório nº 132/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o 
REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM SELAGEM, ENSAIO, RECOLHIMENTO 
DE GUIAS E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE TACÓGRAFO, DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 20/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 20/07/2022 às 09:00hrs no 
site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.
br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
084/2022; Processo licitatório nº 133/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTO DE MOLAS/SUSPENSÃO E 
MOLEJO, PARA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 20/07/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 20/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
085/2022; Processo licitatório nº 134/2022.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 PNEUS DIVERSOS PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 22/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 22/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
086/2022; Processo licitatório nº 135/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO 
E DESRATIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 22/07/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 22/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
087/2022; Processo licitatório nº 136/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão a 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA HIGIENIZAÇÃO 
DAS ROUPARIAS DOS SETORES DA SAÚDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU - SP, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 26/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
088/2022; Processo licitatório nº 137/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, 
CAMBER E CASTER PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 26/07/2022 às 13:30hrs.DATA E 
LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 089/2022; 
Processo licitatório nº 138/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 28/07/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 090/2022; 
Processo licitatório nº 139/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO 
EM AREAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM CAMINHAO COMBINADO DE SUCÇÃO DE AUTO 
VACUO E HIDROJATEAMENTO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 28/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
091/2022; Processo licitatório nº 140/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, A SEREM DESTINADOS ÀS ESCOLAS 
DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO E RESIDÊNCIA TERPÊUTICA, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 06/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 092/2022; 
Processo licitatório nº 141/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ARTESANATO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 29/07/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 29/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br 
DATA: 21/06/2022. 
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva. 

MUNICÍPIO DE JAHU
REPUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 185–PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 –
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE 
EXPOSIÇÕES NO JARDIM PADRE AUGUSTO SANI – JAHU/SP
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05 de julho de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 22 de junho de 2022, no Departamento de Licitações, situado na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso; no endereço eletrônico: www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 
3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas.
Jahu, 21 de junho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS
Departamento de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 140/2022 - PREGAO ELETRÔNICO Nº 06/2022 - EDITAL Nº 77/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que será realizada licitação aberta pelo Edital nº 77/2022, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 06/2022, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM, 5 LUGA-
RES, PARA AS SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE, nos termos das especificações 
técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O encerramento do recebimento das propostas 
dar-se-á em 07/07/2022 às 08h30min e a disputa de lances ocorrerá às 09h00min de 07/07/2022 O 
instrumento convocatório e seus anexos encontra-se disponível a partir de 23/06/2022 no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. e www.bll.org.br Informações 
podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: compras@novaeu-
ropa.sp.gov.br. ou licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br 

Nova Europa/SP, aos 21 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 058/2022 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO 

PARA FECHAMENTO, LOCALIZADO NA RUA WASHIGYON LUIZ, QUADRA Nº 4, ESQUINA C/ 
A RUA FLORAVANTE ZAMPRONIO, NO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP. Abertura: 08/07/2022, às 
09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por 
Preço Global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço 
Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, 
das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no 
site WWW.oriente.sp.gov.br

ORIENTE/SP, 21 de junho de 2022. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 
Processo nº 7266/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM 

VANTE 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” e 
convocação para abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

1. TETO CONSTRUTORA S/A. – INABILITADA 
2. ENGEBASE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA – HA-
BILITADA 
3. R. MALUF ENGENGARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – HABILI-
TADA 
4. IMPREJ ENGENHARIA – INABILITADA 
5. CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA. – HABILITADA 
6. VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – INABILITADA 
7. ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE-
LI – HABILITADA 
8. J.L.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – HABILITADA 
9. NOVA SLP NEGÓCIOS EMPRESARIAIS E SERVIÇOS LTDA – 
INABILITADA 
10. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – INABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta”, será no dia 
24/06/2022, às 14:00hrs., no Auditório da Prefeitura do Muni-
cípio de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 
- Centro. 

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

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 
Processo nº 8883/2022 

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

Resultado da abertura do envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” e 
convocação para abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, e julgado os 
mesmos, fica o resultado como se segue: 

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

A abertura do envelope nº 02 – “proposta”, será no dia 
24/06/2022, às 09:00hrs., no Auditório da Prefeitura do Muni-
cípio de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, 340 
– Centro. 

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

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 
Processo nº 9772/2022 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DOS BOMBEIROS 

(AVCB) DO PAÇO MUNICIPAL” 

Resultado da abertura dos envelopes nº 01 – “HABILITAÇÃO” 
e convocação para abertura do envelope nº 02 – 

“PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – HABILITADA 
2. FREDERICO CARVALHO MAZOLINI & CIA LTDA – HABILITA-
DA 
3. B. DE S. LIMA – INABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta”, será no dia 
23/06/2022, às 09:00hrs., no Auditório da Prefeitura do Muni-
cípio de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, 340 
- Centro 

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 9772/2022, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022 (RESUMIDO). 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS 
DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU CARTÃO ELETRÔNICO DE ALIMENTAÇÃO, COM TECNOLOGIA 
CHIP, E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITOS MENSAIS, DESTINADOS A APROXIMADA-
MENTE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALMOURÃO - SP. Abertura: 06/07/2022, às 09h30. TIPO DE LICITAÇÃO: Maior Desconto. 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, 21 de junho de 2022.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

Objeto: Aquisição parcelada de 3.600 Kg de Pão Francês (com 50 gramas aproximadamente cada), pelo período de 12 
(doze) meses, para funcionários do SMTCA, de acordo com as especifi cações contidas no Anexo I - Termo de Referência 
do Edital. Recursos: Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor preço unitário por item. Prazo de Execução: 12 
(doze) meses. Sessão Pública: 04/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições de participação, 
especifi cações e demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada na Rua 
Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo 
site https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. Araras, 21/6/2022. 
Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registrar os menores preços para futura aquisição parcelada de peças destinadas a frota do Serviço Municipal 
de Transportes Coletivos de Araras pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrições contidas no Anexo I – Termo de 
Referência deste edital. Recursos: Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor preço unitário por item. Prazo de 
Execução: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 07/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições de 
participação, especifi cações e demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada 
na Rua Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min 
ou pelo site https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. Araras, 
21/6/2022. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Edital nº 024/2022 - Pregão Presencial nº 010/2022 - Processo Licitatório nº 028/2022

Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA E LINK 
DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TRABIJU. O Município de Trabiju – SP torna público, para 
ciência dos interessados, tendo em vista a impugnação apresentada, a Retificação do Edital n.º 
024/2022 e que fica designada a seguinte data, horário e local de apresentação e abertura dos 
envelopes: 05/07/2022, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Trabiju, situada na rua José Letízio nº 556, Centro, em Trabiju - SP.  O Edital Retificado poderá ser 
retirado e obtido no seguinte endereço eletrônico: www.trabiju.sp.gov.br

Trabiju, 21 de junho de 2022. MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 38/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Mobiliários Escolares destinados à Rede Municipal 
de Ensino e à Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro.
01/07/2022 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2022 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2022 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances
IMPORTANTE:
Local do evento supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações pú-
blicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais e 
seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 21 de junho de 2022.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 50/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/07/2022
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 5.000 (Cinco mil) unidades de Cestas Básicas, 
devidamente montadas e embaladas em saco plástico ou caixa de papelão, para o Departamento 
Municipal de Promoção e Assistência Social.
IMPORTANTE:
O Edital Rerratificado e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamen-
te no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por 
meio magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário 
entre 11:00 às 15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 21 de junho de 2022.
Paulo Sergio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

SEDUC-PRC-2021/35720
Trata-se de procedimento para aquisição de 
gênero alimentício por meio da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural.
Considerando o assinalado pela Comissão 
de Chamada Pública, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Chamada Pública, cujo objeto 
é aquisição de BANANA NANICA, restando 
classificadas para o fornecimento as Coopera-
tivas relacionadas na informação do despacho 
(SEDUC-DCI-2022/233988-A) 
Fica AUTORIZADA a contratação direta, por 
dispensa de licitação, nos termos do artigo 14 
da Lei Federal nº 11.947/09, da aquisição aci-
ma referida, nos moldes do edital da chamada 
pública, onerando as dotações orçamentárias 
indicadas no item 2 do mesmo edital.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00039/21/02 - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Genoveva 
Pinheiro Vieira de Vitta - Rua Rio Grande do Norte, 1697 - Cep: 14600-000 - Bela Vista - São Joaquim da 
Barra-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/07/2022, às 09:30 hs
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de 
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. 
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no edital. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 069/2022
OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina, etanol, diesel s-500 e diesel s-10) para 
uso da frota do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 05 de julho de 2022, 
às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 070/2022
OBJETO: Contratação dos serviços de um Leiloeiro Público Oficial para a realização de lei-
lões públicos de bens móveis de propriedade do município de Mogi Mirim/SP, considerados 
obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômi-
ca, e outros, bem como de bens imóveis em Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 05 de 
julho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na licença de software de Emissão de 
Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e Escrituração Fiscal, de última geração, em ambiente “web” 
com sua operacionalização integralmente realizada via internet para a agilização dos pro-
cessos da administração tributária municipal, que contemplará o controle da ação fiscal e 
gestão de cobrança de receita tributária incluindo implantação, conversão, treinamento, 
suporte e acompanhamento por monitoramento para uso da Secretaria de Finanças do 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 05 de julho de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 21 de junho de 2022

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 011/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma 
e manutenção da UBS Jardim Planalto, localizada na Rua Sebastião Milano Sobrinho, no 
município de Mogi Mirim/SP, através de orçamento impositivo do vereador Orivaldo Apare-
cido Magalhães. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 25 de julho de 
2022 até 09h55, com abertura às 10 horas. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 012/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura 
no CRAS ZONA LESTE, localizada na Rua Prof Nelly P Hernandes esquina com rua José 
Polettini, 507, Jardim do Lago no município de Mogi Mirim/SP, através de orçamento impo-
sitivo da vereadora Luzia Cristina Cortez Nogueira. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES: 25 de julho de 2022 até 14h55, com abertura às 15 horas. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 013/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da restauro da antiga 
ESTAÇÃO DA MOGIANA, localizado na Rua Conde de Parnaíba, 337, Centro (Espaço 
Cidadão) no município de Mogi Mirim/SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS EN-
VELOPES: 26 de julho de 2022 até 09h55, com abertura às 10 horas. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 014/2022
OBJETO: Contratação de obra para implantação de sistema de segurança contra incêndio 
dos Centros Esportivos José Geraldo Solidario, Angelo Rotolli, José Geraldo Franco Ortiz, 
Ismael Polettini e Maria Paula, no município de Mogi Mirim/SP. DATA LIMITE PARA RECE-
BIMENTO DOS ENVELOPES: 26 de julho de 2022 até 14h55, com abertura às 15 horas. 

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site: www.mogimirim.
sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Supri-
mentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 
3814.1060/3814.1046/3814.1049 ou via e-mail larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br. Mogi 
Mirim, 21 de junho de 2022. Presidente da CPL

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
(Nos termos do Art. 17, VII, da Lei 14.133/21)

Ref. PROCESSO 061/2022. CONCORRÊNCIA 004/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de INFRAESTRUTURA URBANA – 
Pavimentação, Guias e Sarjetas, conforme Termo de Convênio 101312/2021, firmado com o Governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional. LICITAANTE: 
Obras e Serviços Fator S/A, CNPJ nº 42.133.195/0001-98. VALOR: R$1.094.376,53 (um milhão, no-
venta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Planalto, 21 de junho de 2022 
Olímpio Severino da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PLANALTO

Aviso de licitação: Pregão Presencial nº 61/22 
P.A. nº 39826/22 Obj.: Contratação de   empresa 
para serviço de locação de sistema de rádio de 
comunicação, rádio base, rádio móvel para am-
bulância e rádio portátil para motolância. 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, 21 de junho de 2022
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacio-
nada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 16/2022 – Nova Ver-
são
Objeto: outorga de Concessão onerosa para a ex-
ploração de estacionamentos rotativos em vias e 
logradouros públicos do Município de Piracicaba. 
Entrega dos envelopes: até 08/08/2022 às 13h30. 
Abertura dos  envelopes: 08/08/2022 às 14h. 
 
O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: 
www.piracicaba.sp.gov.br. Contato Divisão de Com-
pras - Fone (19) 3403-1020. 

PIRACICABA, 21 DE JUNHO DE 2022
LEONARDO VICENTIM BRANCALION
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
083/2022; Processo licitatório nº 132/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o 
REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM SELAGEM, ENSAIO, RECOLHIMENTO 
DE GUIAS E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE TACÓGRAFO, DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 20/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 20/07/2022 às 09:00hrs no 
site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.
br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
084/2022; Processo licitatório nº 133/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTO DE MOLAS/SUSPENSÃO E 
MOLEJO, PARA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 20/07/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 20/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
085/2022; Processo licitatório nº 134/2022.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 PNEUS DIVERSOS PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 22/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 22/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
086/2022; Processo licitatório nº 135/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, QUE ABRANGE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO 
E DESRATIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 22/07/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 22/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
087/2022; Processo licitatório nº 136/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão a 
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA HIGIENIZAÇÃO 
DAS ROUPARIAS DOS SETORES DA SAÚDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU - SP, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 26/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
088/2022; Processo licitatório nº 137/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, 
CAMBER E CASTER PARA OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 26/07/2022 às 13:30hrs.DATA E 
LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 089/2022; 
Processo licitatório nº 138/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 28/07/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 090/2022; 
Processo licitatório nº 139/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO 
EM AREAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM CAMINHAO COMBINADO DE SUCÇÃO DE AUTO 
VACUO E HIDROJATEAMENTO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 28/07/2022 às 13:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/07/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
091/2022; Processo licitatório nº 140/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, A SEREM DESTINADOS ÀS ESCOLAS 
DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO E RESIDÊNCIA TERPÊUTICA, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até 06/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/07/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 092/2022; 
Processo licitatório nº 141/2022.TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO 
DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E ARTESANATO PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 29/07/2022 
às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 29/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br 
DATA: 21/06/2022. 
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva. 

MUNICÍPIO DE JAHU
REPUBLICAÇÃO
PROCESSO nº 185–PG/2022 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 –
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DO CENTRO DE 
EXPOSIÇÕES NO JARDIM PADRE AUGUSTO SANI – JAHU/SP
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05 de julho de 2022 - HORÁRIO: 09:00 horas.
O Edital estará disponível a partir de 22 de junho de 2022, no Departamento de Licitações, situado na Rua 
Paissandu, 444, através de mídia eletrônica, mediante o fornecimento pelo interessado de um CD novo 
primeiro uso; no endereço eletrônico: www.jau.sp.gov.br – GRATUITO – INFORMAÇÕES: fone (14) 
3602-1718 ou (14) 3602-1804 das 8:00 às 17:00 horas.
Jahu, 21 de junho de 2022.
DANIEL ESTEVES DE BARROS
Departamento de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA
COMUNICADO Nº 140/2022 - PREGAO ELETRÔNICO Nº 06/2022 - EDITAL Nº 77/2022

O MUNICÍPIO DE NOVA EUROPA, Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento de quem 
possa interessar, que será realizada licitação aberta pelo Edital nº 77/2022, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 06/2022, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM, 5 LUGA-
RES, PARA AS SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE, nos termos das especificações 
técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I. O encerramento do recebimento das propostas 
dar-se-á em 07/07/2022 às 08h30min e a disputa de lances ocorrerá às 09h00min de 07/07/2022 O 
instrumento convocatório e seus anexos encontra-se disponível a partir de 23/06/2022 no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Nova Europa – www.novaeuropa.sp.gov.br. e www.bll.org.br Informações 
podem ser obtidas através do telefone (16) 3387-9411 ou ainda através do e-mail: compras@novaeu-
ropa.sp.gov.br. ou licitacoes@novaeuropa.sp.gov.br 

Nova Europa/SP, aos 21 de junho de 2022.
LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 058/2022 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO 

PARA FECHAMENTO, LOCALIZADO NA RUA WASHIGYON LUIZ, QUADRA Nº 4, ESQUINA C/ 
A RUA FLORAVANTE ZAMPRONIO, NO MUNICÍPIO DE ORIENTE - SP. Abertura: 08/07/2022, às 
09h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por 
Preço Global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço 
Municipal, localizado na Rua Thomaz Martins Parra n.º 80 – Oriente (SP), de segunda a sexta-feira, 
das 09h00min às 16h00min ou através do telefone (0XX14) 3456-2043, de segunda a sexta-feira, no 
site WWW.oriente.sp.gov.br

ORIENTE/SP, 21 de junho de 2022. - GERALDO MATHEUS MORIS - Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ORIENTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 
Processo nº 7266/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM 

VANTE 

Resultado da abertura do envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” e 
convocação para abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

1. TETO CONSTRUTORA S/A. – INABILITADA 
2. ENGEBASE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA – HA-
BILITADA 
3. R. MALUF ENGENGARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – HABILI-
TADA 
4. IMPREJ ENGENHARIA – INABILITADA 
5. CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA. – HABILITADA 
6. VIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – INABILITADA 
7. ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE-
LI – HABILITADA 
8. J.L.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – HABILITADA 
9. NOVA SLP NEGÓCIOS EMPRESARIAIS E SERVIÇOS LTDA – 
INABILITADA 
10. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – INABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta”, será no dia 
24/06/2022, às 14:00hrs., no Auditório da Prefeitura do Muni-
cípio de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, nº 340 
- Centro. 

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

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 
Processo nº 8883/2022 

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

Resultado da abertura do envelope nº 01 – “HABILITAÇÃO” e 
convocação para abertura do envelope nº 02 – “PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, e julgado os 
mesmos, fica o resultado como se segue: 

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

A abertura do envelope nº 02 – “proposta”, será no dia 
24/06/2022, às 09:00hrs., no Auditório da Prefeitura do Muni-
cípio de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, 340 
– Centro. 

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

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022 
Processo nº 9772/2022 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DOS BOMBEIROS 

(AVCB) DO PAÇO MUNICIPAL” 

Resultado da abertura dos envelopes nº 01 – “HABILITAÇÃO” 
e convocação para abertura do envelope nº 02 – 

“PROPOSTA” 

Decorrido o prazo para interposição de recurso, fica o 
resultado como se segue: 

1. FAZEG PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA – HABILITADA 
2. FREDERICO CARVALHO MAZOLINI & CIA LTDA – HABILITA-
DA 
3. B. DE S. LIMA – INABILITADA 

A abertura do envelope nº 02 – “proposta”, será no dia 
23/06/2022, às 09:00hrs., no Auditório da Prefeitura do Muni-
cípio de Porto Feliz, situado à Rua Adhemar de Barros, 340 
- Centro 

Demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência 
no site www.portofeliz.sp.gov.br e, os autos do processo 9772/2022, 
disponível para vistas, no Setor de Licitações situado à Rua Adhe-
mar de Barros, nº 340 – Centro – Porto Feliz/SP – CEP: 18540-000. 

Mário Anselmo Correr 
Presidente da Comissão de Licitação 

Antônio Cassio Habice Prado 
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
ESTADO DE SÃO PAULO

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2022 (RESUMIDO). 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS 
DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU CARTÃO ELETRÔNICO DE ALIMENTAÇÃO, COM TECNOLOGIA 
CHIP, E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITOS MENSAIS, DESTINADOS A APROXIMADA-
MENTE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALMOURÃO - SP. Abertura: 06/07/2022, às 09h30. TIPO DE LICITAÇÃO: Maior Desconto. 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, 21 de junho de 2022.
SONIA CRISTINA JACON GABAU 

Prefeita Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE ARARAS
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

Objeto: Aquisição parcelada de 3.600 Kg de Pão Francês (com 50 gramas aproximadamente cada), pelo período de 12 
(doze) meses, para funcionários do SMTCA, de acordo com as especifi cações contidas no Anexo I - Termo de Referência 
do Edital. Recursos: Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor preço unitário por item. Prazo de Execução: 12 
(doze) meses. Sessão Pública: 04/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições de participação, 
especifi cações e demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada na Rua 
Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min ou pelo 
site https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. Araras, 21/6/2022. 
Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Registrar os menores preços para futura aquisição parcelada de peças destinadas a frota do Serviço Municipal 
de Transportes Coletivos de Araras pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme descrições contidas no Anexo I – Termo de 
Referência deste edital. Recursos: Próprios. Tipo / Critério de Julgamento: Menor preço unitário por item. Prazo de 
Execução: 12 (doze) meses. Sessão Pública: 07/07/2022 às 09h00. Retirada do Edital: O Edital com condições de 
participação, especifi cações e demais informações estará à disposição dos interessados para conhecimento e retirada 
na Rua Florianópolis, 315, Jardim dos Eucaliptos - Araras-SP, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min 
ou pelo site https://www.smtca.sp.gov.br/category/pregao-presencial/. Informações: (19) 3547.1280. Araras, 
21/6/2022. Jonas Alves Araújo Filho - Presidente Executivo; Nilson Quintiliano - Cargo em Comissão III

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Edital nº 024/2022 - Pregão Presencial nº 010/2022 - Processo Licitatório nº 028/2022

Órgão: Prefeitura Municipal de Trabiju – SP. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA E LINK 
DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TRABIJU. O Município de Trabiju – SP torna público, para 
ciência dos interessados, tendo em vista a impugnação apresentada, a Retificação do Edital n.º 
024/2022 e que fica designada a seguinte data, horário e local de apresentação e abertura dos 
envelopes: 05/07/2022, às 09:00 horas, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Trabiju, situada na rua José Letízio nº 556, Centro, em Trabiju - SP.  O Edital Retificado poderá ser 
retirado e obtido no seguinte endereço eletrônico: www.trabiju.sp.gov.br

Trabiju, 21 de junho de 2022. MARCELO RODRIGUES FONSECA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRABIJU – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 38/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de Mobiliários Escolares destinados à Rede Municipal 
de Ensino e à Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro.
01/07/2022 às 13h00 - Início do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2022 às 13h29 - Fim do Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação
07/07/2022 às 13h30 - Abertura e Avaliação das Propostas e Documentos de Habilitação
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas - Abertura e Disputa de Lances
IMPORTANTE:
Local do evento supra: www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações pú-
blicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Os editais e 
seus respectivos anexos serão disponibilizados aos interessados no site oficial do município: www.
bebedouro.sp.gov.br e na plataforma de Pregão Eletrônico BBMNET no site www.bbmnetlicitacoes.
com.br. Maiores informações através do telefone (17) 3345 9100 – Ramal 9116 ou pelo e-mail: licita-
cao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro/SP., 21 de junho de 2022.
PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ

PRESIDENTE DA COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, mediante o Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará na sala de reuniões da 
Divisão de Despesas - Setor de Licitação, de seu edifício - sede, situado na Praça José Stamato 
Sobrinho, nº 45, Centro, no município de Bebedouro, Estado de São Paulo, a seguinte licitação:

EDITAL RERRATIFICADO Nº 50/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/07/2022
HORÁRIO: A PARTIR DAS 13:00 HORAS
OBJETO: Registro de Preços para a Aquisição de 5.000 (Cinco mil) unidades de Cestas Básicas, 
devidamente montadas e embaladas em saco plástico ou caixa de papelão, para o Departamento 
Municipal de Promoção e Assistência Social.
IMPORTANTE:
O Edital Rerratificado e seus respectivos Anexos serão fornecidos aos interessados gratuitamen-
te no site oficial do município: www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderão ser adquiridos na Prefeitura 
Municipal de Bebedouro, no endereço acima mencionado, através de cópia impressa ou cópia por 
meio magnético gravado em CD, mediante a retirada e pagamento do Documento de Arrecadação 
Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário 
entre 11:00 às 15:00 horas, e informações pelo telefone 0**17 3345 9100.

Bebedouro/SP., 21 de junho de 2022.
Paulo Sergio Garcia Sanchez

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

SEDUC-PRC-2021/35720
Trata-se de procedimento para aquisição de 
gênero alimentício por meio da agricultura fa-
miliar e do empreendedor familiar rural.
Considerando o assinalado pela Comissão 
de Chamada Pública, HOMOLOGO o pro-
cedimento da Chamada Pública, cujo objeto 
é aquisição de BANANA NANICA, restando 
classificadas para o fornecimento as Coopera-
tivas relacionadas na informação do despacho 
(SEDUC-DCI-2022/233988-A) 
Fica AUTORIZADA a contratação direta, por 
dispensa de licitação, nos termos do artigo 14 
da Lei Federal nº 11.947/09, da aquisição aci-
ma referida, nos moldes do edital da chamada 
pública, onerando as dotações orçamentárias 
indicadas no item 2 do mesmo edital.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE

GOVERNO DO ESTADO
 DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO

FDE   AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO (TIPO TÉCNICA E PREÇO) - PROJETO
A  FUNDAÇÃO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  -  FDE comunica às empresas 
interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Projeto Executivo:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 46/00039/21/02 - PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Genoveva 
Pinheiro Vieira de Vitta - Rua Rio Grande do Norte, 1697 - Cep: 14600-000 - Bela Vista - São Joaquim da 
Barra-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 25/07/2022, às 09:30 hs
O Edital poderá ser obtido gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.com.br e www.
fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas em formato BIN 
(arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual 
deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em CD-ROM - (APLI-
CATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021  http://www.fde.sp.gov.
br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃO- http://file.fde.sp.gov.
br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.
pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Servi-
ços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br - Licitações. 
Os invólucros contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS, as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração 
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como 
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão 
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA, 
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de 
Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. 
Esta Licitação será processada em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual nº 
6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto 
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido 
no edital. GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 069/2022
OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina, etanol, diesel s-500 e diesel s-10) para 
uso da frota do município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 05 de julho de 2022, 
às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 070/2022
OBJETO: Contratação dos serviços de um Leiloeiro Público Oficial para a realização de lei-
lões públicos de bens móveis de propriedade do município de Mogi Mirim/SP, considerados 
obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômi-
ca, e outros, bem como de bens imóveis em Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 05 de 
julho de 2022, às 09 horas.

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 071/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na licença de software de Emissão de 
Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e Escrituração Fiscal, de última geração, em ambiente “web” 
com sua operacionalização integralmente realizada via internet para a agilização dos pro-
cessos da administração tributária municipal, que contemplará o controle da ação fiscal e 
gestão de cobrança de receita tributária incluindo implantação, conversão, treinamento, 
suporte e acompanhamento por monitoramento para uso da Secretaria de Finanças do 
município de Mogi Mirim/SP. DATA DE ABERTURA: 05 de julho de 2022, às 09 horas.

Os editais estarão disponíveis aos interessados, através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.mogimirim.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Se-
cretaria de Suprimentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos 
telefones: (19) 3814.1044/3814.1049/3814.1054/3814.1060 ou via e-mail licitacoesmm1@
gmail.com. Mogi Mirim, 21 de junho de 2022

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 011/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma 
e manutenção da UBS Jardim Planalto, localizada na Rua Sebastião Milano Sobrinho, no 
município de Mogi Mirim/SP, através de orçamento impositivo do vereador Orivaldo Apare-
cido Magalhães. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 25 de julho de 
2022 até 09h55, com abertura às 10 horas. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 012/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pintura 
no CRAS ZONA LESTE, localizada na Rua Prof Nelly P Hernandes esquina com rua José 
Polettini, 507, Jardim do Lago no município de Mogi Mirim/SP, através de orçamento impo-
sitivo da vereadora Luzia Cristina Cortez Nogueira. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO 
DOS ENVELOPES: 25 de julho de 2022 até 14h55, com abertura às 15 horas. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 013/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da restauro da antiga 
ESTAÇÃO DA MOGIANA, localizado na Rua Conde de Parnaíba, 337, Centro (Espaço 
Cidadão) no município de Mogi Mirim/SP. DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DOS EN-
VELOPES: 26 de julho de 2022 até 09h55, com abertura às 10 horas. 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N. 014/2022
OBJETO: Contratação de obra para implantação de sistema de segurança contra incêndio 
dos Centros Esportivos José Geraldo Solidario, Angelo Rotolli, José Geraldo Franco Ortiz, 
Ismael Polettini e Maria Paula, no município de Mogi Mirim/SP. DATA LIMITE PARA RECE-
BIMENTO DOS ENVELOPES: 26 de julho de 2022 até 14h55, com abertura às 15 horas. 

Os editais estarão disponíveis aos interessados através do site: www.mogimirim.
sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Secretaria de Supri-
mentos e Qualidade, das 8h às 17h, no endereço acima citado ou pelos telefones: (19) 
3814.1060/3814.1046/3814.1049 ou via e-mail larissa.vicente@mogimirim.sp.gov.br. Mogi 
Mirim, 21 de junho de 2022. Presidente da CPL

Mauro Nunes Junior
Secretário de Suprimentos e Qualidade 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
(Nos termos do Art. 17, VII, da Lei 14.133/21)

Ref. PROCESSO 061/2022. CONCORRÊNCIA 004/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de INFRAESTRUTURA URBANA – 
Pavimentação, Guias e Sarjetas, conforme Termo de Convênio 101312/2021, firmado com o Governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional. LICITAANTE: 
Obras e Serviços Fator S/A, CNPJ nº 42.133.195/0001-98. VALOR: R$1.094.376,53 (um milhão, no-
venta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Planalto, 21 de junho de 2022 
Olímpio Severino da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PLANALTO

Aviso de licitação: Pregão Presencial nº 61/22 
P.A. nº 39826/22 Obj.: Contratação de   empresa 
para serviço de locação de sistema de rádio de 
comunicação, rádio base, rádio móvel para am-
bulância e rádio portátil para motolância. 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, 21 de junho de 2022
Marco Aurélio dos Santos Neves 

Prefeito

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba

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

PIRACICABA
PREFEITURA DO MUNÍCIPIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos que está aberta a Licitação relacio-
nada abaixo:

Modalidade: Concorrência nº 16/2022 – Nova Ver-
são
Objeto: outorga de Concessão onerosa para a ex-
ploração de estacionamentos rotativos em vias e 
logradouros públicos do Município de Piracicaba. 
Entrega dos envelopes: até 08/08/2022 às 13h30. 
Abertura dos  envelopes: 08/08/2022 às 14h. 
 
O Edital encontra-se publicado no endereço eletrônico: 
www.piracicaba.sp.gov.br. Contato Divisão de Com-
pras - Fone (19) 3403-1020. 

PIRACICABA, 21 DE JUNHO DE 2022
LEONARDO VICENTIM BRANCALION
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES

A7gazetasp.com.br
Quarta-feira, 22 De junho De 2022 

Aki Midia Consultoria e Serviços de Marketing Ltda.
CNPJ: 09.276.567/0001-60

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais 2021 2020
Ativo/Circulante 1.128 1.140
  Caixa e equivalentes de caixa 1.080 1.089
  Adiantamentos – 3
  Tributos a recuperar 48 48
Total do ativo 1.128 1.140
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 44 391
  Fornecedores – 24
  Obrigações trabalhistas – 30
  Obrigações tributárias 44 337
 Patrimônio líquido 1.084 749
  Capital social 89 89
  Lucros acumulados 995 660
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.128 1.140

Demonstrações dos resultados 2021 2020
 Custos dos serviços prestados 1 (1)
Lucro (Prejuízo) bruto 1 (1)
Receitas (despesas) operacionais 338 (221)
 Despesas comerciais – (221)
 Outras receitas operacionais 338 –
Lucro (prejuízo) operacional 339 (222)
Resultado financeiro 40 19
 Despesas financeiras (4) (3)
 Receitas financeiras 44 22
Resultado antes do IR e contribuição social 379 (203)
 Imposto de renda e contribuição social - corrente (44) (4)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 335 (207)

Demonstrações dos resultados abrangentes 2021 2020

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 335 (207)

 Outros resultados abrangentes – –

Total do resultado abrangente do exercício 335 (207)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital social Lucros acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 89 867 956
Prejuízo do exercício – (207) (207)
Saldos em 31/12/2020 89 660 749
Lucro líquido do exercício – 335 335
Saldos em 31/12/2021 89 995 1.084

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto 2021 2020
Lucro (prejuízo) líquido antes dos tributos 379 (203)
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber – 221
Tributos a recuperar – 9
Adiantamentos a fornecedores 3 –
Fornecedores (24) 2
Obrigações trabalhistas (30) –
Obrigações tributárias (293) (7)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 35 22
Imposto de renda e contribuição social pagos (44) (4)
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades
 operacionais depois do IR, CS e juros pagos (9) 18
Aumento (redução) líquido de caixa (9) 18
Caixa no início do exercício 1.089 1.071
Caixa no final do exercício 1.080 1.089

Diretoria
Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - Diretor Presidente

Ricardo de Almeida Winandy - DIretor Financeiro
Jean Rodrigo da Silva Paulo - Contador - CRC RJ 115.593/O-8

Demonstrações dos resultados 2021 2020
Receita operacional líquida 4.163 1.929
 Custos dos serviços prestados (332) (129)
Lucro bruto 3.831 1.800
Despesas operacionais (2.375) (463)
 Despesas comerciais (60) (3)
 Despesas gerais e administrativas (2.315) (460)
Lucro operacional 1.456 1.337
Resultado financeiro 1 –
 Receitas financeiras 1 –
Lucro líquido do exercício 1.457 1.337

Demonstrações dos resultados abrangentes 2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.457 1.337
 Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício 1.457 1.337

Moohb CPS Concessionária de Mobiliário Urbano SPE Ltda.
CNPJ nº 34.532.837/0001-01

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais 2021 2020
Ativo/Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 251 331
  Contas a receber 753 1.210
  Adiantamentos 646 –

1.650 1.541
 Não circulante
 Realizável a longo prazo
  Outros créditos 2.500 2.500
  Intangível 4.476 4.476

6.976 6.976
Total do ativo 8.626 8.517
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
  Fornecedores 63 41
  Obrigações trabalhistas – 4
  Obrigações tributárias 1.022 395
  Outras obrigações 3.147 5.140

4.232 5.580
 Patrimônio líquido
  Capital social 2.800 1.600
  Lucros acumulados 1.594 1.337

4.394 2.937
Total do passivo e do patrimônio líquido 8.626 8.517

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
2021 2020

Lucro líquido do exercício 1.457 1.337
Aumento/(diminuição) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber 457 (1.210)
Adiantamentos a fornecedores (646) –
Outros ativos – (2.500)
Fornecedores 22 41
Obrigações trabalhistas (4) 4
Obrigações tributárias 627 395
Outras contas a pagar (1.993) 5.140
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais (80) 3.207
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível – (4.476)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos – (4.476)
Redução de caixa e equivalentes de caixa (80) (1.269)
Caixa no início do exercício 331 1.600
Caixa no final do exercício 251 331

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital social Lucros acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 1.600 – 1.600
Lucro líquido do exercício – 1.337 1.337
Saldos em 31/12/2020 1.600 1.337 2.937
Aumento de capital 1.200 (1.200) –
Lucro líquido do exercício – 1.457 1.457
Saldos em 31/12/2021 2.800 1.594 4.394

Diretoria
Denilson Alves de Godoy - Diretor 

Contador
  Ginebaldo Ribeiro do Nascimento - CRC 1SP081405/O-6

 COMUNICADO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
Em atendimento ao disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e tendo vossa se-
nhoria participado do Processo Licitatório em epígrafe, cujo objeto é a “RECAPEA-
MENTO ASFALTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (JARDIM MORUMBI FASE 02) 
- TERMO DE CONVENIO 101292/2022 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL”, a Comissão Municipal de Licitações efetuou a análise dos documentos 
de habilitação, referente ao processo supra referenciado, decidindo pela habilitação da 
proponente, conforme demonstrativo abaixo:

PROPONENTES SITUAÇÃO
TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA HABILITADA

OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A HABILITADA
KLM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA INABILITADA

Comunicamos que sessão para abertura do ENVELOPE N° 2 – PROPOSTA COMER-
CIAL, ocorrerá no dia 23 de junho de 2022 as 09:30 hrs.
Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos a participação desta conceitua-
da empresa no referido certame licitatório, reiterando nossos protestos de considera-
ção e apreço.

Maracaí/SP, 21 de junho de 2022.
CRISTINA PICHOL

Presidente da COMUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARACAÍ - SP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022 – 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2022 (RESUMIDO). Objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FU-
TURA E ENVENTUAL FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS NO MUNICÍPIO DE HERCULÂN-
DIA, PELO PRAZO DE 06 MESES. Abertura: 05/07/2022, às 09h. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço 
por item. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, 
Rua Euclides da Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefo-
ne (0XX14) 3486-9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 
16h00min, no site www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 21 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022 – 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022 (RESUMIDO). Objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA O 
FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL E OUTROS, APLI-
CANDO-SE O DESCONTO DA TABELA CMED/ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA, PELO PRAZO DE 12 MESES. 
Abertura: 05/07/2022, às 10h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da Cunha, 
nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-9090, de 
segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site www.her-
culandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 21 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
054/2022 (RESUMIDO). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO 
DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA 34ª FESTA DO PEÃO NO MUNICÍPIO DE HERCULÂN-
DIA – SP. Abertura: 05/07/2022, às 13h15min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, Rua Euclides da 
Cunha, nº 308 (centro), nesta cidade de Herculândia (SP), ou através do telefone (0XX14) 3486-
9090, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às 16h00min, no site 
www.herculandia.sp.gov.br   

HERCULANDIA/SP, 21 de junho de 2022.
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 23/2022
Processo Administrativo nº 2195/2022
Objeto: “Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene 
e embalagens para atender a todas as secretarias da Prefeitura Municipal de 
Cordeirópolis.”.
Data da Sessão: 11/07/2022 
Horário: 09:00 horas
Os editais das Licitações acima e seus anexos poderão ser obtidos no sítio ele-
trônico oficial da Prefeitura: www.cordeiropolis.sp.gov.br no ícone LICITAÇÕES e 
www.comprasbr.com.br

CARLOS ALBERTO PIOLA FILHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO - HESA 170 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 20.915.563/0001-17, com sede na Avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 1145, 15º andar, Helbor Concept, Edifício Corporate, Jardim Armênia, Mogi das 
Cruzes-SP, CEP: 08780-500, vem, pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO EX-
TRAJUDICIAL, com fulcro no Artigo 63 e seus Parágrafos da Lei 4.591/64, c/c Artigo 1º, inciso VI, da 
Lei nº 4.864/65, c/c o Artigo 397 do Código Civil Brasileiro e o Decreto Lei 745 de 07.08.69, NOTIFI-
CAR E INTIMAR: TATIANA DEL ROCIO LEON SALAZAR, peruana, médica, portadora da cédula 
de identidade RNE nº V927977F, inscrita no CPF/MF nº 236.413.688-12, ESTANDO ELA EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO POR PARTE DA CREDORA, conforme certificado em 14/01/2022 pelo 
1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Guarulhos/SP, PARA QUE NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EFETUE O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 601.037,59 (seiscen-
tos e um mil e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até 14/06/2022, refe-
rente às parcelas vencidas e não pagas do preço previsto no “Instrumento Particular de Promessa 
de Compra e Venda e Outros Pactos de Unidade Autônoma”, celebrado em 11/04/2020, referente à 
unidade autônoma e sua Fração Ideal no Terreno representada pela UNIDADE Nº 54, BLOCO A, 
do empreendimento HELBOR PATTEO BOSQUE MAIA, situado na Avenida Paulo Faccini, 939, 
Macedo, Guarulhos/SP. Incorporação Imobiliária registrada na matrícula nº 154.189 do 2º Oficial de 
Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Os valores serão atualizados monetariamente até a data do 
efetivo pagamento, quando serão apresentados os demonstrativos dos débitos, os quais serão acres-
cidos de todas as cominações legais e contratuais, bem como as despesas com notificações, editais 
e honorários advocatícios de 20% sobre o total do débito. O pagamento deverá ser feito no horário 
comercial, de 2ª à 6ª feira, com agendamento prévio através do TELEFONE: (21) 99827-2837, 
sob pena de aplicação do disposto no art. 63 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.591/64 e artigo 
1º, incisos VI e VII, da Lei nº 4.864/65 e demais disposições aplicáveis à matéria, com a realização 
dos PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS para venda dos direitos sobre a promessa de compra 
e venda acima mencionada. O presente edital tem o caráter de prevenir responsabilidade, prover a 
conservação e ressalva de direitos.

6ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto –SP. EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 
1001261-45.2016.8.26.0576 Classe: Assunto: Alienação Judicial de Bens - Obrigação de Fazer / Não 
Fazer Requerente: Sandra Mara Silva Santos e outros Requerido: Armando Pedroso Junior e outro 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001261-45.2016.8.26.0576 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). MAR-
CELO DE MORAES SABBAG, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ARMANDO PEDROSO JUNIOR, 
Brasileiro, Companheiro, Administrador Rural, RG 4663272, CPF 048.427.248- 97 e JULIANA MARIA 
PEDROSO, brasileira, inscrita no CPF nº 218.825.578-08, que lhe foi proposta uma ação de Alienação 
Judicial de Bens por parte de Sandra Mara Silva Santos e outros, alegando em síntese: As partes supra 
qualificadas, são herdeiros e titulares dos direitos relativos ao imóvel residencial situado nesta cidade de 
Comarca, à Rua Expedicionários,nº 2349, Bairro Boa Vista, cujo registro consta nos livros do 1º Cartório 
de Registro de Imóveis, matrícula nº 15.807. Referido imóvel, era de propriedade de seus antecessores, 
Sr. José de Carvalho e Philomena Monteiro de Carvalho - ambos falecidos ? com os respectivos inven-
tários e partilhas registrados na matrícula supra. Dentre tantos herdeiros e sucessores, restou ausente 
o registro de inventários do Sr. Armando Pedroso e Sra. Edda Castellani Pedroso, pais dos requeridos. 
Com isso, se faz necessário o cumprimento legal por parte dos requeridos, para que fique registrado de 
forma correta a partilha do imóvel supra descrito. À evidência, denotam-se das imagens ora anexadas, 
que o referido bem está desocupado e em avançado estado de deterioração, ou seja, os requerentes 
estão impossibilitados de alienar o referido imóvel em razão da falta do registro de inventário relativo ao 
quinhão dos ?de cujus?, eis que ausente referida formalidade tornaria o negócio nulo.Desta forma, tendo 
em vista o desinteresse dos requeridos em resolver amigavelmente esta lide e devida a falta de registro 
de inventários do quinhão que era de propriedade de seus falecidos pais, os requerente não vislum-
braram outra alternativa, senão o ajuizamento desta ação.Em razão do falecimento de Edda Castellani 
Pedroso e Armando Pedroso, cabem aos seus respectivos herdeiros, no caso os requeridos, promovem 
a abertura de inventários e, por consequência, ao fim destes, o registro da partilha do imóvel, objeto 
desta ação em sua matrícula. Contudo, os requeridos, repitam-se, quedaram-se inertes. Com isso, em 
razão do estado de deterioração do imóvel e devido ao fato de que os requerentes estão impossibilitados 
de alienarem o bem a terceiros, sob pena de nulidade do negócio, se fazem necessários às averbações 
dos formais de partilha dos ?de cujus? Em sendo assim, requerem o requerentes que Vossa Excelência 
obrigue os requeridos à cumprirem as formalidades legais e a averbarem os formais de partilhas res-
pectivos, possibilitando, desta forma, a alienação do bem. Salientam os requerentes, que a manutenção 
do imóvel e as despesas com IPTU são suportadas somente pelo primeiro requerente. Ademais, todos 
os requerentes concordam em realizar a venda do imóvel, eis que, repita-se, o mesmo encontra-se 
desocupado e apenas está onerando um dos requerentes. Feita a venda, o valor será partilhado, con-
forme o quinhão de cada herdeiro e aqueles que não foram localizados para receberem sua parte, serão 
interpelados judicialmente, através da ação de consignação em pagamento.Existem dois herdeiros, os 
requerentes não possuem mais contatos e, em razão disto, não foi possível torná-los cientes e autores 
desta ação, ou seja, não foram localizados para firmarem as procurações necessárias para figurarem 
no polo ativo desta ação. Com isso, requer-se a expedição de carta de intimação para que, caso quei-
ram, figurem como interessados/ requerentes, apresentando suas manifestações ou ainda, contatando 
esta procuradora para firmarem procuração. São eles: ANA LUIZA CASTALLANI NORONHA, inscrita no 
CPF/MF nº 248.992.208-47, possivelmente residente e domiciliada na Rua Dr. Gomes Ferraz, nº 176, 
apartamento 74B, São Paulo ? SP.; e, JOSÉ EDUARDO CASTELLANI NORONHA, inscrito no CPF/ MF 
nº 135.628.678-08, possivelmente residente e domiciliado na Rua Antônio Proença, nº 63, apartamento 
134ª, São Paulo ? SP. Salientam os requerentes, que as informações supra mencionadas estão consig-
nadas na matricula do imóvel, às fls. 003-verso, não sabendo afirmar com certeza se os endereços ainda 
pertencem aos mesmos. Com isso, para que todos os herdeiros tomem ciência dos termos desta ação, 
requer a Vossa Excelência a intimação dos herdeiros ANA LUIZA CASTELLANI NORONHA e JOSÉ 
EDUARDO CASTELLANI NORONHA, para que figurem como interessados/requerentes, apresentando 
suas manifestações. DOS REQUERIMENTOS Diante de todo o exposto requerem: 1) A citação dos re-
queridos 2) Que se determine aos requeridos que façam a averbação dos formais de partilha do quinhão 
que lhes cabe, nos termos acima expostos; 3) A expedição de mandados de intimação, em nome dos 
herdeiros ANA LUIZA CASTELLANI NORONHA e JOSÉ EDUARDO NORONHA, para que sejam cienti-
ficados dos termos desta ação e, caso queiram, apresentem suas Considerações. Dá-se à causa o valor 
de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).Houve emenda a inicial,conforme decisão de fls. 89, para constar como 
Alienação Judicial de coisa comum/ extinção de condomínio. 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. São José do Rio 
Preto-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004217-94.2021.8.26.0020 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro 
Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr. José Roberto Leme Alves de Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que Jad 
Logística Ltda. vem dar publicidade do presente edital sendo devidamente INTIMADO o executado Jad log Transportes e Logística Ltda, CNPJ 
nº 19.010.687/0001-74, para efetuar o pagamento em danos materiais a serem apurados em fase de liquidação, nos termos do art. 210, da 
Lei 9.279/96, e danos morais no valor de R$ 10.000,00, fixados em Acórdão no proc.1008619-17.2015.8.26.0020. Expede-se edital de 
INTIMAÇÃO 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. 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 31 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0017428-54.2021.8.26.0100 Ao Dr. Tamara Hochgreb Matos, MM. Juiz de Direito 
da 24ªVara Cível, do Foro Central Cível, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. Faz saber a Wilde Rocha Velozo, CPF nº 490.084.788-70, 
que Immergy Energia Ltda. Ajuizou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face da executada Dinho's Bare Restaurante 
EPP para recebimento de R$ 80.941,24 (Fev/21), conforme fixado na R. Sentença do proc. nº 1066219-13.2016.8.26.0100. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se edital para que manifeste e requeira as provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do edital, conforme art. 
135 do NCPC. 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 03 de junho de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002379-21.2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE JIEMON 
SUGAI, Advogado, RG 16.784.611, CPF128.163.678-94, Nascido 04/02/1967 e ESPÓLIO JOÃO ALBERTO APARECIDO LISBOA, Espólio, 
Brasileiro, CPF 143.239.148-81 , que lhe foram proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Jeferson Jose da Silva, 
tendo como objeto a outorga definitiva da escritura, sendo o autor já legítimo possuidor do Terreno situado no Espaço livre “K” da Rua Elias 
Cairel, antiga Rua Três, constante do Lote 34, 35 e 36 da Quadra “K” do Jardim Palmeiras, no Bairro de Araguava ou Jaceguava, Parque do 
Terceito Lago, 32º Subdistrito Capela do Socorro, matriculado sob o nº 160.615, 160.612e 160.613, ambas no 11º CRI da Capital/SP. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2022.   P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1003059-59.2017.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional 
IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ZINTEC TRATAMENTO DE METAIS LTDA, CNPJ 
07.461.852/0001-25, e MÁRCIO PEIXINHO DE SOUZA, CPF 295.415.928-64, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., alegando em síntese a cobrança do débito de R$61.098,90 (março./17) ante o 
inadimplemento da dívida confessada por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Pagamento nº 4001260570/2015. Encontrando-se os 
executados 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 três dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela 
metade, ou em quinze dias, apresente embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo apresentado embargos à execução, será considerada a revelia dos 
executados, 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 17 de maio de 2020. Eu, Raquel Barreto de Araújo Oliveira, escrivã judicial I, subscrevi.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009643-95.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, na forma da Lei, etc. Faz saber a CLÁUDIO EDUARDO 
LOBO ZIRAVELLO, CPF n. 143.236.828-16, que ALFA SERVIÇOS EMPRESA LIMPADORA LTDA., ajuizou Ação Monitória para recebimento 
deR$12.847,63 (Fev/19) ante a não compensação dos cheques nºs 000147 e 00014, dados em pagamento pelo serviço de limpeza 
prestado e devolvidos em decorrência de insuficiência de fundos. Estando o réu em lugar ignorado e não sabido, e pede-se edital para que, 
pague o débito atualizado em 15 dias decorrido o prazo do presente edital, bem como honorários advocatícios correspondentes à 5% do 
valor da causa. A fluir após os 20 supra, prazo em que poderá apresentar embargos ao mandado monitório nos termos do art. 701 do CPC. 
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 27 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012201-66.2021.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Menezes Bodini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
VANESSA EL MIR ARAUJO, Brasileiro, RG 46.027239-1, CPF321.351.878-60, com endereço à Avenida Doutor Altino Arantes, 826, apto 
141, Vila Clementino, CEP 04042-004, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Ademar 
Lemes de Toledo, e que deverá oferecer contrarrazões no prazo legal, conforme artigo 331, § 1º do CPC . 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 06 de junho de 2022.     P-21e22/06

GUARITÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA

CNPJ/ME 32.310.180/0001-02 - NIRE 35.235.420.033
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

1. Data, Hora e Local: Em 03 de junho de 2022, às 12:00 horas, na sede da GUA-
RITÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“Sociedade”), localizada na Rua 
João Lourenço. 432, sala 102, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP 04508-030. 2. Convocação: Dispensada a convocação nos termos 
do parágrafo 2º do art. 1.072 da lei 10.406/2002, em virtude de encontrarem-se pre-
sentes a totalidade dos sócios.  3. Composição da Mesa: Emilio Rached Esper Kallas, 
Presidente e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, Secretária. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a redução do capital. 1. Deliberações. Após a leitura dos documentos 
mencionados na ordem do dia, que foram colocadas à disposição de todos os sócios, 
trinta dias antes, os sócios deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições ou ressalvas: 1.1. Aprovar a redução do capital social em R$ 18.761.445,00 
(dezoito milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais), por serem considerados excessivos nos termos do artigo 1.082, II do Código 
Civil, passando o capital social de R$ 18.762.445,00 (dezoito milhões, setecentos e 
sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) para R$ 1.000,00 (um mil 
reais), dividido em 1.000 (mil) quotas, mediante o cancelamento de 18.761.445 (dezoi-
to milhões, setecentas e sessenta e um mil, quatrocentas e quarenta e cinco) quotas 
do Capital Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, to-
das de propriedade da sócia KAZZAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., 
CNPJ/ME 09.432.371/0001-17. 1.2. Autorizar os administradores da Sociedade a as-
sinar e firmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos 
em razão da redução de capital, nos termos aprovados acima, assim como a publicar 
esta ata, contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fins prescritos 
no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão 
a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. 5. Encerra-
mento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 
a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. A presente é 
cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. São Paulo, 03 de junho de 2022.

Agro Nova Geração S/A
CNPJ nº 09.296.683/0001-40 - NIRE 35300348117
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam convidados os Srs. acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 
30/06/2022, às 16:00 hs., em sua Sede Social, na Rodovia Castello Branco, km 259 - Fazenda Can-
tão do Rio Pardo, Avaré/SP., a fim de discutirem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: a) Leitura, 
discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31/03/2022; b) Deliberação sobre Resultado do exercício. 
A presente convocação atende ao disposto no Artigo 123, da Lei nº 6.404/1976. Avaré/SP., 
22/06/2022. Juliano Antonio  Vicente, Presidente do Conselho de Administração.

Agro Pecuária Furlan S/A
CNPJ nº 56.728.058/0001-00 - NIRE 35300036042

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Srs. acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 
30/06/2022, às 10:00 hs., em sua Sede Social, na Fazenda Bom Jesus, s/n° - Bairro Alambari, San-
ta Barbara d’Oeste/SP., a fim de discutirem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: a) Leitura, 
discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31/03/2022; b)  Deliberação sobre o resultado do exercício . 
A presente convocação atende ao disposto no Artigo 123, da Lei 6.404/1976. Santa Bárbara d’Oeste/
SP., 22/06/2022. Juliano Antonio Vicente, Presidente do Conselho de Administração

Usina Açucareira Furlan S/A
CNPJ nº 56.723.257/0001-26 - NIRE 35300035992

Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Srs. acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 
30/06/2022, às 09:00 hs., em sua Sede Social, na Rodovia SP. 304, km 143,5, Bairro Alambari, 
Santa Bárbara d’Oeste/SP., a fim de discutirem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: a) Leitura, 
discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31/03/2022; b)  Deliberação  sobre resultados do exercício. 
A presente convocação atende ao disposto no Artigo 123, da Lei 6.404/1976. Santa Bárbara d’Oeste/
SP., 22/06/2022. Juliano Antonio Vicente, Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 14564/22 - Pregão Eletrônico nº 129/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DA 
DEMANDA JUDICIAL Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 11 de julho de 
2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 11 de julho de 2022 - Início 
da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 11/07/2022. Disponibilidade dos Editais: a 
partir de 24/06/2022, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Franca, 21 de junho de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

MUNICÍPIO DE FRANCA

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

ME/EPP/COOP)
Pregão nº 186/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo: 
PMC.2022.00017507-15 -Interessado: Secretaria Municipal de Educação 
-Objeto: Registro de Preços de arroz e leite em pó instantâneo integral zero 
lactose -Recebimento das Propostas dos itens 01 a 08: das 08h do dia 
11/07/22 às 09h30min do dia 12/07/22 -Abertura das Propostas dos itens 01 a 
08: a partir das 09h30min do dia 12/07/22 -I nício da Disputa de Preços: a partir 
das 10h30min do dia 12/07/22 -Disponibilidade do Edital: a partir de 24/06/22, 
no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a 
Pregoeira Raquel Amaral pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 21 de junho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Diretor do Departamento Central de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 10/2022 
Objeto: Contratação de empresa para locação e montagem de palco, 
galpão circular de box truss, palanque, arquibancada, pórtico de box 
truss, praticáveis, grades de proteção, fechamento metálico e barricada, 
para atender as necessidades dos eventos municipais realizados pelo 
Município de Santa Bárbara d’Oeste.
Entrega dos Envelopes 01 e 02 e credenciamento: 05/07/2022  às 
14h00.
Abertura do Envelope nº 01: 05/07/2022  às 14h30Min.
O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos pelos 
interessados, pelo site da Prefeitura Municipal 
www.santabarbara.sp.gov.br
Santa Bárbara d’Oeste, 21 de junho de 2022. 

RAFAEL PIOVEZAN - Prefeito Municipal
CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE - Secretário de Administração

MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Ilhabela
Abertura Licitação

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ilhabela, torna pú-
blico que fará realizar à Rua Do Quilombo, nº 199 - Bairro Perequê, Ilha-
bela- SP, as seguintes licitações: Edital nº112/2022– Pregão Eletrônico 
nº 060/2022-Proc.Adm. nº 6151/2022.OBJETO:Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
locação de equipamentos de sonorização e iluminação, incluindo mon-
tagem, desmontagem e operação para atender as atividades, ações e 
eventos realizados pelas Secretarias. Nova data da entrega da proposta 
dia 04/07/2022 às 10:00horas. Edital nº125/2022– Pregão Presencial 
nº 023/2022-Proc.Adm. nº 3337/2022.OBJETO:Registro de preços para 
prestação de serviços de agenciamento de viagens. Data da entrega da 
proposta dia 05/07/2022 às 10:10horas. 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 aber-
tura. Ilhabela, 21 de junho de 2022 - Benedito Wenceslau Neto - Divisão 
de Licitações.

Custo desta Publicação R$ 351,20

 

 

   
DECRETO Nº 4189, DE 21 DE JUNHO DE 2022

Regulamenta a utilização do Velório Municipal e dá outras providências.
DECRETO Nº 4190, DE 21 DE JUNHO DE 2022

Proíbe os empregados públicos a ofertar e realizar serviços particulares nas dependências do Cemitério 
Municipal São Benedito e Cemitério Parque Jardim Municipal e dá outras providências.

LEI Nº 3489, DE 21 DE JUNHO DE 2022
Autoriza o Município de Guararema a firmar Contrato de Comodato de bens móveis e dá outras 
providências.

LEI Nº 3490, DE 21 DE JUNHO DE 2022
Institui o Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC e o Fundo Municipal de Cultura – FUMUC e dá 
outras providências.

LEI Nº 3491, DE 21 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Guararema, seus princípios, objetivos, estrutura, 
organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, financiamento e dá outras providências.

LEI Nº 3492, DE 21 DE JUNHO DE 2022
Autoriza a revisão da remuneração de todos os empregados públicos do Município de Guararema, inclusive 
os proventos de inatividade e dá outras providências.

LEI Nº 3493, DE 21 DE JUNHO DE 2022
Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas dos horários das linhas de ônibus e os 
bairros pelos quais circulam os ônibus, nos pontos de ônibus e locais que forem julgados pertinentes pelo 
Poder Público, e dá outras providências. 

LEI Nº 3494, DE 21 DE JUNHO DE 2022
Altera o vencimento do emprego em comissão de Assessor de Imprensa, e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, 
promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 05/07/22 (1º leilão) e 12/07/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o 
leilão do seguinte lote: Lote 8 - Embu-Guaçu/SP. Lot. Fazenda Ilha. Rua Páscoa (Lt. 16 da Qd. 105). Ter. c/ 667,84m². 
Mat. 73.078 do RI de Itapecerica da Serra/SP. Obs.: O acesso ao terreno se dará pela Av. Ernesto João Marcelino. 
Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 187.471,50. 2º Leilão R$ 90.658,27 (caso não seja arrematado no
1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM EMBU-GUAÇU/SP
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 3535.1000 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107629. LEILÃO SENAD 002/2022. Loc.: PR. LEILÃO SENAD. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107979. SOLD GPA. Loc.: SP. LOTE FECHADO COM APROX. 732 ITENS DIVERSOS: (QUADRO ELÉTRICO, 
SPLIT, EXPOSITOR, BALCÃO E OUTROS). 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107555. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. 
APTO.71M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107559. SOLD IMÓVEIS - CURY 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO.70M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107724. 
SOLD CLARIDON. Loc.: SP. TORNOS AUTOMÁTICOS, BOMBAS SUBMERSÍVEIS, ESMERIL, FURADEIRAS, TSURUMI, ETC. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 9:00. ID: 107830. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. UTENSÍLIOS PARA COZINHA, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107841. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 70M² NA VILA LUÍS ANTÔNIO EM 
GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107697. SOLD CONFIANCE EMPILHADEIRAS. Loc.: SP. 
EMPILHADEIRAS LINDE E15, ANO: 2013. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107801. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. RETROFIT DE LOJAS 
- ITENS DE COZINHA INDUSTRIAL. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107916. SOLD MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. CPUS, 
NOTEBOOKS, CELULARES, ROUPAS E ACESSÓRIOS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107592. SOLD GUARANY. Loc.: SP. TORNO 
MECÂNICO, DOBRADEIRAS DE CHAPAS, GUILHOTINAS, FURADEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107794. SOLD ESTAÇÃO DAS 
COZINHAS. Loc.: SP. FORNOS, BATEDEIRAS, CHAPS, BALCÃO REFRIGERADO, CREPEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107484. 
SOLD TRADE RECYCLE. Loc.: RS. AR CONDICIONADO, EXAUSTORES, SWITCHES, CAPACITADORES, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 
107533. SOLD HABITRAM LIBRIO. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107978. SOLD GATÃO TRATORES. 
Loc.: SP. TRATORES AGRÍCOLAS DIVERSOS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107857. SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. FROTAS LEVES, 
PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 106950. Sold Imóveis - Santander AF 1ª Praça. Loc.: RS. Sobrado 434m² no 
Bairro Jardim Lindoia em Porto Alegre/RS - Percentual de desconto: 72% de deságio sobre o valor de avaliação. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 106910. Sold Imóveis - Santander AF 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 179m² no Condomínio Chácaras Bela Vista em Mairiporã/SP - Percentual 
de desconto: 28% de deságio sobre o valor de avaliação. 27/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108043. Sold Imóveis - Empírica AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Sala Comercial 81m², 1 Vaga Ocupada na Vila Mogilar em Mogi das Cruzes/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 12:30. ID: 107360. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PE. CASA 100M² EM PETROLINA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107211. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 148M² EM BARREIRINHA EM 
CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:15. ID: 107246. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. 
Loc.: MS. CASA 132M² NO TAVEIRÓPOLIS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. 
ID: 106727. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: AM. CASA 161M², 01 VAGA NO FLORES EM MANAUS/AM - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106677. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 139M² C/ 02 
VAGAS EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:10. ID: 107278. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 171M², OCUPADO, NILÓPOLIS/RJ. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107243. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 68M² C/ 01 VAGA NO CENTRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 14:45. ID: 107347. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 49M² C/ 01 VAGA NA VILLA JOINVILLE EM 
ARARAQUARA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:50. ID: 107313. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: PE. APTO. 61M², 1 VAGA, OCUPADO, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 15:10. ID: 107265. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 225M², OCUPADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 15:20. ID: 107489. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA, OCUPADO, NO BAIRRO SANTA 
TEREZINHA, PIRACICABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107235. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 95M², 1 VAGA NO CENTRO, ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 
15:50. ID: 107335. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. APTO. 106M², 2 VAGAS, OCUPADO, MEIRELES, FORTALEZA/CE. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107807. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 56M² E 01 VAGA 12M² NO JARDIM 
IRACEMA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 

27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106885. TORNEARIA TONINHO. Loc.: PR. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SKIDDER IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107117. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR. Loc.: PR. IMÓVEL RURAL 
- VEÍCULOS - ÔNIBUS - CAMINHÕES - MÁQUINAS PESADAS - SUCATAS. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107641. LOG BUSINESS. Loc.: MG, SP. PORTA PALLETS, PALETEIRA ELÉTRICA PALETRANS, MÓDULOS DE 
PRATELEIRAS, CHAPAS DE AÇO VAZADO, ESTEIRA TRANSPORTADORA COM DETECTO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107835. EZ 
COMEX. Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, ESTEIRA TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, 
ANILHAS EM AÇO.  28/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107896. PME SCARTO DI METALLO. Loc.: SP. BOBINAS CHAPAS DE AÇO SILÍCIO. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107951. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA/SC. Loc.: SC. ÔNIBUS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107574. LEILÃO DE BENS EM GERAL. Loc.: SP. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS, EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS E COZINHA INDUSTRIAL. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107497. PM DIONISIO CERQUEIRA. Loc.: SC. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALO 
MECÂNICO, PÁ CARREGADEIRA. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107960. PME VEÍCULOS FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 E CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107956. PME Veículos FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 e CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107415. SRPRF/MG SETE LAGOAS. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00.  
ID: 107417. SRPRF/MG JOAO MONLEVADE. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 

26/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107326. IMÓVEL. Loc.: SP. TERRENO COM 750M² NO ITAIM PAULISTA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107884. Mercatem. Loc.: SP. Impressoras, Balanças, Exaustores e outros. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107939. COMPARTILHADO PME/SOLD. Loc.: SP. MOTOGERADOR SILENCIOSO BUFFALO 6500 BFDE. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108039. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 11:00. ID: 107577. MEGARA. Loc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALOS MECÂNICOS, VARREDEIRAS, 
CONTAINERS, MAQUINAS PESADAS. 24/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 107934. BASF. Loc.: BA, GO, MT, PR, SP, TO. PULVERIZADOR, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOURO, COMPRESSOR E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107997. ALCOA. Loc.: PA. EPIS, GRUAS GIRATÓRIAS, 
MÓDULOS ELETRÔNICOS, CÉLULA CARGA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107914. GRUPO IBRAP. Loc.: SC. SILICONES INCOLOR IBRAP. 
24/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107875. DHL. Loc.: RJ, SP. TRANSPALETEIRA, EMPILHADEIRAS, CARREGADORES DE BATERIAS 
TRACIONARIA E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107789. CARGILL. Loc.: PA, PR. FIAT WEEKEND E EMBARCAÇÃO. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 15:30. ID: 107967. TUPY. Loc.: SC. CENTRO USINAGEM MORI SEIKI SH500. 24/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107864. 
SUPREMA. Loc.: MG. CAMINHÃO, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL. Loc.: SP. CAMINHÕES 
GUINDAUTOS CARGA SECA MB. 27/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107920. SANTA COLOMBA. Loc.: BA. PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107735. SL LOGÍSTICA. Loc.: BA. PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRAS, TRATOR, CHASSI DE TRATOR, 
CONCHAS, MOTORES, PEÇAS DIVERSAS E OUTROS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107953. CAMARGO CORRÊA. Loc.: MG. TALHAS 
MANUAIS, MESAS DE TESTE, TUBOS, ROLDANAS, CINTAS, TIFORS, GERADORES, CARREGADORES DE BATERIA. 28/06/2022 A PARTIR DAS 
12:00. ID: 107829. C&A. Loc.: SP. CESTOS OR.G MED PEVC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107954. JSL. Loc.: GO, PA, PE, RS, SP. FIAT 
DUCATO, SUCATA DE CAVALOS MECÂNICOS, REBOQUES, SEMIREBOQUES, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS, TRANSPALETEIRAS, REBOCADORES. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107957. SOTREQ. Loc.: MG. PEÇAS CATERPILLAR. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107762. FLEXX LEILOES. Loc.: ES. MOTOCICLETAS, VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107846. 15º VARA RELAÇÕES CONSUMO - SALVADOR/BA. Loc.: BA. LEILÃO DE IMÓVEIS - SALVADOR 
PRIME.

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. 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.

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. Francisco Donizetti Tripoloni - JUCESP nº 626 
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.

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. Jean Robson Wust, matrícula nº 3333 
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.

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. Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR nº 19-302/L  
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. José Roberto Resende de Oliveira - JUCEMG 960
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. 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.

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. Servidora Tatiana Sampaio, matricula nº 279344  
 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.

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. 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.

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. Servidor: Evandro João Rauber nomeado pelo Decreto Municipal 
nº 018/2019  - 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.

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. 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.

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. Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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

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. Viriato Domingues Cravo - JUCEB nº 15/055964-0 
 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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107122. SOLD KADU VEÍCULOS - 16:30H. Loc.: RJ. VOLKSWAGEN FOX, RENAULT LOGAN E FIAT WEEKEND. 
29/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107683. SOLD GOLD WAY/BELACOM-11H. Loc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, 
HELICÓPTERO ROBSON R22 BETA, ANO: 1991, LANCHA FISH 19 PÉS COM MOTOR EVINRUDE 225 HP. 29/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 
107591. SOLD PROATIVO PARTS - 13H. Loc.: BA. REDUTOR DE VELOCIDADE, IMPRESSORA CODIFICADORA, SUCATAS DE MOTORES E 
CABEÇOTES, FILTRO EM AÇO E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107589. SOLD EMPRESA VENDE - 14H. Loc.: SP. ESTEIRA 
TRANSPORTADORA, FOGÃO INDUSTRIAL, SECADOR DELTECH, GABINETE DE JATEAMENTO E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 
107653. SOLD CONSISA - 14H. Loc.: MG. MINI ROÇADEIRA, ROÇADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E MINI ESCAVADEIRA.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 
14:30. ID: 106819. SOLD TL GERENCIAMENTO - 14:30H. Loc.: MG. CAVALO MECANICO VOLKSWAGEN 25.390 CTC E SEMIRREBOQUE SR 
MANOS. 29/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107269. SOLD TIJOLARTE - 16H. Loc.: SP. TRANSFORMADOR, MOTOREDUTOR, UNIDADE 
COMPRESSORA E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107642. SOLD RALMAQUINAS - 16:30H. Loc.: RS. PRENSA HIDRÁULICA COM 700 
TON COM MESA EXTRATORA. 29/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107158. SOLD KARMAQ-17:30H. Loc.: MG. TORNOS MECÂNICO, RETIFICAS, 
MÁQUINAS DE SOLDA, SERRAS, BETONEIRA, ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 107412. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA - 
30.06.2022 - 09H30. Loc.: SC. CASA 109M², OCUPADO, NO BAIRRO PETRÓPOLIS, LAGES/SC - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 30/06/2022 
A PARTIR DAS 10:00. ID: 107181. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA - 30.06.2022 - 10H00. Loc.: SP. APTO 48M² C/ 01 VAGA NO BAIRRO 
PLANALTO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107924. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA - 30.06.2022 - 11H00. Loc.: PE. CASA 51M² NO PRADO EM PESQUEIRA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
PRAÇA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107881. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA - 30.06.22 - 11H30. Loc.: SP. CASA 125M² 
NO CACHOEIRA ABAIXO, PIRACAIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107955. SOLD RADIANTE 
ENGENHARIA - 11H30. Loc.: MS. TRATOR ESCAVADEIRA (VALETADEIRA) VERMEER. 30/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107904. SOLD 
RENTEQ EMPILHADEIRA - 12H. Loc.: SC. EMPILHADEIRAS.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108070. SOLD CHIAROTTINO E NICOLETTI - 
12:30H. Loc.: SP. CONDICIONADORES DE AR STULZ ASD. 30/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108129. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - 30.06.22 
- 13H00. Loc.: CE, ES, GO, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107172. SOLD IMÓVEIS - 
RESID. PRAÇA DO POETA - 30.06.2022 - 14H00. Loc.: SP. APTO 94M² DESOCUPADO, 1 VAGA NO JARDIM AURI VERDE EM BAURU/SP. 30/06/2022 
A PARTIR DAS 14:00. ID: 107477. SOLD SETIN KARPZ - 14H. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:20. ID: 
107377. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA - 30.06.2022 - 14H20. Loc.: SP. APTO, 57M², 1 VAGA, OCUPADO, BRÁS, SÃO PAULO/SP. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 14:31. ID: 107976. SOLD RIOPET - 14H30. Loc.: RJ. CAVALO MECÂNICO VOLKSWAGEN 25.420 CTC 6X2 , ETC. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 14:40. ID: 107372. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA - 30.06.2022 - 14H40. Loc.: GO. APTO 120M² EM 
GOIÂNIA/GO - 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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107952. SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS/SENAD. Loc.: SE. VEÍCULOS E SUCATAS. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107974. SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS/SENAD. Loc.: SE. VEÍCULOS E SUCATAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107835. EZ COMEX - 14H30. Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, ESTEIRA 
TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, ANILHAS EM AÇO.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107839. LOG SYSTEMS - 
12HLoc.: SP. APROX 910 MTS DE ESTEIRAS (SORTER ÁGUIA), PORTA PALLETS, EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, PRATELEIRAS IND., CAIXAS, 
BANDEJAS.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107850. EZ COMEX - 14H30Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, 
ESTEIRA TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, ANILHAS EM AÇO.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107855. MARELI 
- 16HLoc.: MG. CARREGADEIRA, EMPILHADEIRA, GRUPO MOTOR GERADOR, COMPACTADOR E ETC.. 01/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 
107845. LOG BUSINESS - 12HLoc.: SP. PORTA PALLETS, PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, CAIXAS PLÁSTICAS, TELAS GALVANIZADAS, CHAPAS EM AÇO, 
CESTOS ARAMADOS..

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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107497. PM DIONISIO CERQUEIRA-10HLoc.: SC. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALO 
MECÂNICO, PÁ CARREGADEIRA.

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. Servidor: Jean Robson Wust, matrícula nº 3333.
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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107178. LEILÃO ALL FACILITIES 30/06Loc.: RJ. ROLOS COMPACTADORES, PÁ-CARREGADEIRA SDLG 936, 
REBOQUES MORUMBI, ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107483. 1º LEILÃO KURICA AMBIENTALLoc.: PR. ATRAVÉS DO (43) 99970-
2000 OU CONTATO@JMFLEILOES.COM.BR.

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: João Roberto da Costa Dantas - JUCESP nº 473.
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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107970. PME INDÚSTRIA FM - 15HLoc.: SP. TUBOS, TALHAS, BOMBAS HIDRÁULICAS, ROLAMENTOS, 
LAVADORAS, MOTORES 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: Joney Marcelo Lopes Ferreira JUCEPAR nº 19-302/L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

28/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107884. MERCATEMLoc.: SP. IMPRESSORAS, BALANÇAS, EXAUSTORES E OUTROS. 30/06/2022 A PARTIR 
DAS 10:01. ID: 107965. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J T MLoc.: SP. BAZUCA STARA 14T, ANO 2012 E RETRO ESCAVADEIRA, CASE 580H, ANO 
1984.

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.

29/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107474. PM VERA CRUZ/SP - 10HLoc.: SP. VOLKSWAGEN GOL, FIAT DOBLO, FIAT DUCATO, ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO, CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR CORTADOR, 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. Servidora: LILIAN MENEZES MORAES, matrícula nº 1443.
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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107923. SULCATARINENSELoc.: SC. EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS PESADAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.

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

30/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107919. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁLoc.: GO. VEÍCULOS E SUCATAS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Murilo Gonçalves Ramos - JUCEG nº 093.

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.

27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL-13HLoc.: SP. CAMINHÕES GUINDAUTOS CARGA SECA MB. 28/06/2022 A PARTIR DAS 
12:30. ID: 108122. BASF - 12H30Loc.: BA. DISJUNTORES, JUNTAS ESPIRAL E JUNTAS PLANA, COMPENSADOR DE EXPANS, ACOPLAMENTO E 
ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107966. CONSÓRCIO SANTA RITA-11:30HLoc.: BA. TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 375 BOM, ANO: 
2011, CAP: 636 HP. 29/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108042. HARSCO - 12:30HLoc.: CE, MG, PE, SP. VOLKSWAGEN SAVEIRO, CARREGADEIRA 
CATERPILLAR, TRATOR RUCKER, PRENSA HARLO, GUILHOTINA NEWTON, ETC. 29/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107875. DHL - 13H30Loc.: 
RJ, SP. TRANSPALETEIRA, EMPILHADEIRAS, CARREGADORES DE BATERIAS TRACIONARIA E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107791. 
COPACOL - 15HLoc.: PR. FIAT STRADA, VOLKSWAGEN VOYAGE, RENAULT LOGAN, FIAT UNO, EMPILHADEIRA, UNID. DE BENEFICIAMENTO, 
CAÇAMBA E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107749. ELEKTRO - 15:30HLoc.: SC, SP. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E 
REBOQUES. 29/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107874. KINROSS - 17HLoc.: MG. MATERIAIS ELÉTRICOS, PAINEL IHM, CELULARES E ETC.. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 101218. BYD BRASIL - 11HLoc.: SP. “LINHA DE FABRICAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES (CAMPINAS /SP)”. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107606. COMPARTILHADO 1137 A-13HLoc.: PB, PR, RJ, SP. SUCATAS DE MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, 
PÁS E CARREGADEIRAS, ETC. 30/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107454. COOPERCITRUS-13:30HLoc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS, 
ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107607. COMPARTILHADO 1137 B-14HLoc.: RJ. VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS E CAMINHÕES. 30/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107470. COOPERCITRUS - 15HLoc.: SP. BEBEDOURO/COMEDOURO PET, 
HIGIENE PET, BOLSA E CAIXA DE TRANSPORTE, ROUPAS PET E ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107615. BYD DO BRASIL - 15HLoc.: 
SP. MAQUINA AUTOMÁTICA PARA SOLDAGEM, MODULO PARA LAMINAÇÃO, BOMBA PNEUMÁTICA E ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. 
ID: 107982. DENTSU-15:30HLoc.: RJ, SP. COMPONENTES DE INFORMÁTICA, NOTEBOOKS, TELEFONES. 30/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 
107800. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS - 16HLoc.: ES, GO, SP. VEICULO LEVE, CAMINHÕES, SEMIRREBOQUE, GUINDASTE, TANQUE, 
CABEÇOTES E OUTROS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107654. PROSEGUR - 16:30HLoc.: MA, MG, PA, PR, RJ, RO. VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS E MOTOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 108083. MULTIVALE-17HLoc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, CAVALOS MECÂNICOS, 
SEMIREBOQUES, PEÇAS E COMPONENTES DE VEÍCULOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 107774. JÓIAS RARAS-20HLoc.: SP. LEILÃO DE 
JOIAS. PEÇAS COM GARANTIA. PAGAMENTO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO E FRETE INCLUSO.. 01/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 
102081. FEMSA-11HLoc.: MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP. VEÍCULOS, SEMIREBOQUES, MOTOCICLETAS.

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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108090. LEILÃO VEÍCULOS E SUCATASLoc.: BA. VEÍCULOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 108104. 
SUCATASLoc.: BA. 2ª PARTE - BENS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108107. LEILÃO VEÍCULOSLoc.: 
BA. 3ª PARTE - BENS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. 30/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108089. LEILÃO VEÍCULOS E SUCATAS. Loc.: BA. 
VEÍCULOS.

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: TABATA MINEIRO BEZERRA JUCEB nº 14/205801-7.
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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107762. FLEXX LEILOES-10HLoc.: ES. MOTOCICLETAS, VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS.
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. Servidora:Tatiana Sampaio, matricula nº 279344.

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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107610. LEILÃO DE MATERIAISLoc.: SP. UTENSÍLIOS DE PANIFICAÇÃO, VISITAÇÃO 27,28,28, TEL (16) 
99627-6197.

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: Weider André Hemojo - JUCESP nº 1029.
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.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO 
DE 30DIAS.PROCESSO Nº 1003877-52.2022.8.26.0068 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e das Sucessões, 
do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Luís 
Bossler, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que nos autos de 
Alteração do Regime de Bens do Casamento,Rafael Bueno de 
Oliveira Gonçalves e Irina Maslova Bueno de Oliveira Gonçal-
ves objetivam alterar o regime de bens do casamento passan-
do da atual comunhão parcial de bens para o regime da sepa-
ração total de bens,nos termos do art.734,§ 1ºdo CPC. Nestas 
condições, expede-se edital com o prazo de 30 dias, para que 
terceiros interessados se manifestem nos autos, sob pena de 
serem aceitos os fatos.Será o presente edital,por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado 
nesta cidade de Barueri,aos 01 de junho de 2022.             [22,23] 
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QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2022 

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 52.568.821/0001-22, 
promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 05/07/22 (1º leilão) e 12/07/22 (2º leilão), ambas às 9h30, o 
leilão do seguinte lote: Lote 8 - Embu-Guaçu/SP. Lot. Fazenda Ilha. Rua Páscoa (Lt. 16 da Qd. 105). Ter. c/ 667,84m². 
Mat. 73.078 do RI de Itapecerica da Serra/SP. Obs.: O acesso ao terreno se dará pela Av. Ernesto João Marcelino. 
Ocupado. (AF) Lance mínimo: 1º Leilão R$ 187.471,50. 2º Leilão R$ 90.658,27 (caso não seja arrematado no
1º leilão). COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro 
prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM EMBU-GUAÇU/SP
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

(51) 3535.1000 • Cond. Pgto. e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107629. LEILÃO SENAD 002/2022. Loc.: PR. LEILÃO SENAD. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107979. SOLD GPA. Loc.: SP. LOTE FECHADO COM APROX. 732 ITENS DIVERSOS: (QUADRO ELÉTRICO, 
SPLIT, EXPOSITOR, BALCÃO E OUTROS). 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107555. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. 
APTO.71M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107559. SOLD IMÓVEIS - CURY 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO.70M² NA PRAIA GRANDE/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107724. 
SOLD CLARIDON. Loc.: SP. TORNOS AUTOMÁTICOS, BOMBAS SUBMERSÍVEIS, ESMERIL, FURADEIRAS, TSURUMI, ETC. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 9:00. ID: 107830. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. UTENSÍLIOS PARA COZINHA, ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107841. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 70M² NA VILA LUÍS ANTÔNIO EM 
GUARUJÁ/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107697. SOLD CONFIANCE EMPILHADEIRAS. Loc.: SP. 
EMPILHADEIRAS LINDE E15, ANO: 2013. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107801. SOLD EMPRESA VENDE. Loc.: SP. RETROFIT DE LOJAS 
- ITENS DE COZINHA INDUSTRIAL. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107916. SOLD MENDES UNIVERSO DA INFORMÁTICA. Loc.: SP. CPUS, 
NOTEBOOKS, CELULARES, ROUPAS E ACESSÓRIOS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107592. SOLD GUARANY. Loc.: SP. TORNO 
MECÂNICO, DOBRADEIRAS DE CHAPAS, GUILHOTINAS, FURADEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107794. SOLD ESTAÇÃO DAS 
COZINHAS. Loc.: SP. FORNOS, BATEDEIRAS, CHAPS, BALCÃO REFRIGERADO, CREPEIRAS, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107484. 
SOLD TRADE RECYCLE. Loc.: RS. AR CONDICIONADO, EXAUSTORES, SWITCHES, CAPACITADORES, ETC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 
107533. SOLD HABITRAM LIBRIO. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107978. SOLD GATÃO TRATORES. 
Loc.: SP. TRATORES AGRÍCOLAS DIVERSOS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107857. SOLD IDEAL TRACTOR. Loc.: MG. FROTAS LEVES, 
PESADAS E MÁQUINAS, ETC. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 106950. Sold Imóveis - Santander AF 1ª Praça. Loc.: RS. Sobrado 434m² no 
Bairro Jardim Lindoia em Porto Alegre/RS - Percentual de desconto: 72% de deságio sobre o valor de avaliação. 23/06/2022 A PARTIR DAS 
14:00. ID: 106910. Sold Imóveis - Santander AF 2ª Praça. Loc.: SP. Casa 179m² no Condomínio Chácaras Bela Vista em Mairiporã/SP - Percentual 
de desconto: 28% de deságio sobre o valor de avaliação. 27/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108043. Sold Imóveis - Empírica AF - 1ª Praça. 
Loc.: SP. Sala Comercial 81m², 1 Vaga Ocupada na Vila Mogilar em Mogi das Cruzes/SP - Alienação Fiduciária - 1ª Praça. 27/06/2022 A PARTIR 
DAS 12:30. ID: 107360. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA. Loc.: PE. CASA 100M² EM PETROLINA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª 
PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107211. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA 148M² EM BARREIRINHA EM 
CURITIBA/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:15. ID: 107246. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. 
Loc.: MS. CASA 132M² NO TAVEIRÓPOLIS EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. 
ID: 106727. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: AM. CASA 161M², 01 VAGA NO FLORES EM MANAUS/AM - ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 106677. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 139M² C/ 02 
VAGAS EM RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:10. ID: 107278. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 171M², OCUPADO, NILÓPOLIS/RJ. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107243. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: RJ. APTO 68M² C/ 01 VAGA NO CENTRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 14:45. ID: 107347. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 49M² C/ 01 VAGA NA VILLA JOINVILLE EM 
ARARAQUARA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:50. ID: 107313. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª 
PRAÇA. Loc.: PE. APTO. 61M², 1 VAGA, OCUPADO, JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022  
A PARTIR DAS 15:10. ID: 107265. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: RJ. CASA 225M², OCUPADO, NO RIO DE JANEIRO/RJ. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 15:20. ID: 107489. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA, OCUPADO, NO BAIRRO SANTA 
TEREZINHA, PIRACICABA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107235. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER 
- AF 2ª PRAÇA. Loc.: PA. APTO 95M², 1 VAGA NO CENTRO, ANANINDEUA/PA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 
15:50. ID: 107335. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: CE. APTO. 106M², 2 VAGAS, OCUPADO, MEIRELES, FORTALEZA/CE. 
27/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107807. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO 56M² E 01 VAGA 12M² NO JARDIM 
IRACEMA EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 

27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 106885. TORNEARIA TONINHO. Loc.: PR. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SKIDDER IMPLEMENTOS 
AGRICOLAS. 27/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107117. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA PR. Loc.: PR. IMÓVEL RURAL 
- VEÍCULOS - ÔNIBUS - CAMINHÕES - MÁQUINAS PESADAS - SUCATAS. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107641. LOG BUSINESS. Loc.: MG, SP. PORTA PALLETS, PALETEIRA ELÉTRICA PALETRANS, MÓDULOS DE 
PRATELEIRAS, CHAPAS DE AÇO VAZADO, ESTEIRA TRANSPORTADORA COM DETECTO. 28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107835. EZ 
COMEX. Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, ESTEIRA TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, 
ANILHAS EM AÇO.  28/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107896. PME SCARTO DI METALLO. Loc.: SP. BOBINAS CHAPAS DE AÇO SILÍCIO. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107951. PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA/SC. Loc.: SC. ÔNIBUS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. 

24/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107574. LEILÃO DE BENS EM GERAL. Loc.: SP. EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS, EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS E COZINHA INDUSTRIAL. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107497. PM DIONISIO CERQUEIRA. Loc.: SC. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALO 
MECÂNICO, PÁ CARREGADEIRA. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107960. PME VEÍCULOS FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 E CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107956. PME Veículos FSS. Loc.: SP. I/VW JETTA 2.0, 2011/2012 e CITROEN/C3 EXCL 14 FLEX 2011/2012. 

23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107415. SRPRF/MG SETE LAGOAS. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 23/06/2022 A PARTIR DAS 10:00.  
ID: 107417. SRPRF/MG JOAO MONLEVADE. Loc.: MG. Veículos e Sucatas. 

26/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107326. IMÓVEL. Loc.: SP. TERRENO COM 750M² NO ITAIM PAULISTA, ZONA LESTE DE SÃO PAULO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107884. Mercatem. Loc.: SP. Impressoras, Balanças, Exaustores e outros. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107939. COMPARTILHADO PME/SOLD. Loc.: SP. MOTOGERADOR SILENCIOSO BUFFALO 6500 BFDE. 
23/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108039. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 11:00. ID: 107577. MEGARA. Loc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALOS MECÂNICOS, VARREDEIRAS, 
CONTAINERS, MAQUINAS PESADAS. 24/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 107934. BASF. Loc.: BA, GO, MT, PR, SP, TO. PULVERIZADOR, AR 
CONDICIONADO, BEBEDOURO, COMPRESSOR E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107997. ALCOA. Loc.: PA. EPIS, GRUAS GIRATÓRIAS, 
MÓDULOS ELETRÔNICOS, CÉLULA CARGA. 24/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107914. GRUPO IBRAP. Loc.: SC. SILICONES INCOLOR IBRAP. 
24/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107875. DHL. Loc.: RJ, SP. TRANSPALETEIRA, EMPILHADEIRAS, CARREGADORES DE BATERIAS 
TRACIONARIA E ETC. 24/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107789. CARGILL. Loc.: PA, PR. FIAT WEEKEND E EMBARCAÇÃO. 24/06/2022 A 
PARTIR DAS 15:30. ID: 107967. TUPY. Loc.: SC. CENTRO USINAGEM MORI SEIKI SH500. 24/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107864. 
SUPREMA. Loc.: MG. CAMINHÃO, ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA. 27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL. Loc.: SP. CAMINHÕES 
GUINDAUTOS CARGA SECA MB. 27/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107920. SANTA COLOMBA. Loc.: BA. PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107735. SL LOGÍSTICA. Loc.: BA. PÁ CARREGADEIRA, ESCAVADEIRAS, TRATOR, CHASSI DE TRATOR, 
CONCHAS, MOTORES, PEÇAS DIVERSAS E OUTROS. 28/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107953. CAMARGO CORRÊA. Loc.: MG. TALHAS 
MANUAIS, MESAS DE TESTE, TUBOS, ROLDANAS, CINTAS, TIFORS, GERADORES, CARREGADORES DE BATERIA. 28/06/2022 A PARTIR DAS 
12:00. ID: 107829. C&A. Loc.: SP. CESTOS OR.G MED PEVC. 28/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107954. JSL. Loc.: GO, PA, PE, RS, SP. FIAT 
DUCATO, SUCATA DE CAVALOS MECÂNICOS, REBOQUES, SEMIREBOQUES, EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS, TRANSPALETEIRAS, REBOCADORES. 
28/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107957. SOTREQ. Loc.: MG. PEÇAS CATERPILLAR. 

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107762. FLEXX LEILOES. Loc.: ES. MOTOCICLETAS, VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 

22/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107846. 15º VARA RELAÇÕES CONSUMO - SALVADOR/BA. Loc.: BA. LEILÃO DE IMÓVEIS - SALVADOR 
PRIME.

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. 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.

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. Francisco Donizetti Tripoloni - JUCESP nº 626 
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.

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. Jean Robson Wust, matrícula nº 3333 
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.

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. Joney Marcelo Lopes Ferreira - JUCEPAR nº 19-302/L  
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. José Roberto Resende de Oliveira - JUCEMG 960
 Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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. 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.

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. Servidora Tatiana Sampaio, matricula nº 279344  
 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.

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. 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.

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. Servidor: Evandro João Rauber nomeado pelo Decreto Municipal 
nº 018/2019  - 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.

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. 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.

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. Afonso Marangoni - JUCEPA nº 12/046-L 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

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

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. Viriato Domingues Cravo - JUCEB nº 15/055964-0 
 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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107122. SOLD KADU VEÍCULOS - 16:30H. Loc.: RJ. VOLKSWAGEN FOX, RENAULT LOGAN E FIAT WEEKEND. 
29/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107683. SOLD GOLD WAY/BELACOM-11H. Loc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, 
HELICÓPTERO ROBSON R22 BETA, ANO: 1991, LANCHA FISH 19 PÉS COM MOTOR EVINRUDE 225 HP. 29/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 
107591. SOLD PROATIVO PARTS - 13H. Loc.: BA. REDUTOR DE VELOCIDADE, IMPRESSORA CODIFICADORA, SUCATAS DE MOTORES E 
CABEÇOTES, FILTRO EM AÇO E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107589. SOLD EMPRESA VENDE - 14H. Loc.: SP. ESTEIRA 
TRANSPORTADORA, FOGÃO INDUSTRIAL, SECADOR DELTECH, GABINETE DE JATEAMENTO E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 
107653. SOLD CONSISA - 14H. Loc.: MG. MINI ROÇADEIRA, ROÇADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E MINI ESCAVADEIRA.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 
14:30. ID: 106819. SOLD TL GERENCIAMENTO - 14:30H. Loc.: MG. CAVALO MECANICO VOLKSWAGEN 25.390 CTC E SEMIRREBOQUE SR 
MANOS. 29/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107269. SOLD TIJOLARTE - 16H. Loc.: SP. TRANSFORMADOR, MOTOREDUTOR, UNIDADE 
COMPRESSORA E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107642. SOLD RALMAQUINAS - 16:30H. Loc.: RS. PRENSA HIDRÁULICA COM 700 
TON COM MESA EXTRATORA. 29/06/2022 A PARTIR DAS 17:30. ID: 107158. SOLD KARMAQ-17:30H. Loc.: MG. TORNOS MECÂNICO, RETIFICAS, 
MÁQUINAS DE SOLDA, SERRAS, BETONEIRA, ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 107412. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA - 
30.06.2022 - 09H30. Loc.: SC. CASA 109M², OCUPADO, NO BAIRRO PETRÓPOLIS, LAGES/SC - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 30/06/2022 
A PARTIR DAS 10:00. ID: 107181. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA - 30.06.2022 - 10H00. Loc.: SP. APTO 48M² C/ 01 VAGA NO BAIRRO 
PLANALTO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 107924. SOLD 
IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA - 30.06.2022 - 11H00. Loc.: PE. CASA 51M² NO PRADO EM PESQUEIRA/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª 
PRAÇA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107881. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA - 30.06.22 - 11H30. Loc.: SP. CASA 125M² 
NO CACHOEIRA ABAIXO, PIRACAIA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107955. SOLD RADIANTE 
ENGENHARIA - 11H30. Loc.: MS. TRATOR ESCAVADEIRA (VALETADEIRA) VERMEER. 30/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107904. SOLD 
RENTEQ EMPILHADEIRA - 12H. Loc.: SC. EMPILHADEIRAS.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108070. SOLD CHIAROTTINO E NICOLETTI - 
12:30H. Loc.: SP. CONDICIONADORES DE AR STULZ ASD. 30/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108129. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - 30.06.22 
- 13H00. Loc.: CE, ES, GO, SP. PAGAMENTO EM ATÉ 420 MESES. USE O FGTS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107172. SOLD IMÓVEIS - 
RESID. PRAÇA DO POETA - 30.06.2022 - 14H00. Loc.: SP. APTO 94M² DESOCUPADO, 1 VAGA NO JARDIM AURI VERDE EM BAURU/SP. 30/06/2022 
A PARTIR DAS 14:00. ID: 107477. SOLD SETIN KARPZ - 14H. Loc.: SP. BENS DE APTO. DECORADO.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:20. ID: 
107377. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA - 30.06.2022 - 14H20. Loc.: SP. APTO, 57M², 1 VAGA, OCUPADO, BRÁS, SÃO PAULO/SP. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 14:31. ID: 107976. SOLD RIOPET - 14H30. Loc.: RJ. CAVALO MECÂNICO VOLKSWAGEN 25.420 CTC 6X2 , ETC. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 14:40. ID: 107372. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 2ª PRAÇA - 30.06.2022 - 14H40. Loc.: GO. APTO 120M² EM 
GOIÂNIA/GO - 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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 107952. SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS/SENAD. Loc.: SE. VEÍCULOS E SUCATAS. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107974. SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS/SENAD. Loc.: SE. VEÍCULOS E SUCATAS.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Arthur Ferreira Nunes - JUCESE 01/2020.
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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107835. EZ COMEX - 14H30. Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, ESTEIRA 
TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, ANILHAS EM AÇO.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 107839. LOG SYSTEMS - 
12HLoc.: SP. APROX 910 MTS DE ESTEIRAS (SORTER ÁGUIA), PORTA PALLETS, EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS, PRATELEIRAS IND., CAIXAS, 
BANDEJAS.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 107850. EZ COMEX - 14H30Loc.: SP. MÁQUINA DE METALIZAÇÃO, TORNO MECÂNICO, 
ESTEIRA TRANSPORTADORA, MAQUINAS DE SOLDA, VARREDORA, ANILHAS EM AÇO.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 107855. MARELI 
- 16HLoc.: MG. CARREGADEIRA, EMPILHADEIRA, GRUPO MOTOR GERADOR, COMPACTADOR E ETC.. 01/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 
107845. LOG BUSINESS - 12HLoc.: SP. PORTA PALLETS, PRATELEIRAS INDUSTRIAIS, CAIXAS PLÁSTICAS, TELAS GALVANIZADAS, CHAPAS EM AÇO, 
CESTOS ARAMADOS..

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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107497. PM DIONISIO CERQUEIRA-10HLoc.: SC. VEÍCULOS, CAMINHÕES, SEMIREBOQUES, CAVALO 
MECÂNICO, PÁ CARREGADEIRA.

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. Servidor: Jean Robson Wust, matrícula nº 3333.
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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107178. LEILÃO ALL FACILITIES 30/06Loc.: RJ. ROLOS COMPACTADORES, PÁ-CARREGADEIRA SDLG 936, 
REBOQUES MORUMBI, ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107483. 1º LEILÃO KURICA AMBIENTALLoc.: PR. ATRAVÉS DO (43) 99970-
2000 OU CONTATO@JMFLEILOES.COM.BR.

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: João Roberto da Costa Dantas - JUCESP nº 473.
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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107970. PME INDÚSTRIA FM - 15HLoc.: SP. TUBOS, TALHAS, BOMBAS HIDRÁULICAS, ROLAMENTOS, 
LAVADORAS, MOTORES 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: Joney Marcelo Lopes Ferreira JUCEPAR nº 19-302/L.
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

28/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107884. MERCATEMLoc.: SP. IMPRESSORAS, BALANÇAS, EXAUSTORES E OUTROS. 30/06/2022 A PARTIR 
DAS 10:01. ID: 107965. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J T MLoc.: SP. BAZUCA STARA 14T, ANO 2012 E RETRO ESCAVADEIRA, CASE 580H, ANO 
1984.

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.

29/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107474. PM VERA CRUZ/SP - 10HLoc.: SP. VOLKSWAGEN GOL, FIAT DOBLO, FIAT DUCATO, ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO, CAMINHÃO BASCULANTE, TRATOR CORTADOR, 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. Servidora: LILIAN MENEZES MORAES, matrícula nº 1443.
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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107923. SULCATARINENSELoc.: SC. EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS PESADAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Marciano Mauro Pagliarini - JUCESC nº AARC 458.

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

30/06/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 107919. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁLoc.: GO. VEÍCULOS E SUCATAS.
Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Murilo Gonçalves Ramos - JUCEG nº 093.

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.

27/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 106337. DHL-13HLoc.: SP. CAMINHÕES GUINDAUTOS CARGA SECA MB. 28/06/2022 A PARTIR DAS 
12:30. ID: 108122. BASF - 12H30Loc.: BA. DISJUNTORES, JUNTAS ESPIRAL E JUNTAS PLANA, COMPENSADOR DE EXPANS, ACOPLAMENTO E 
ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 107966. CONSÓRCIO SANTA RITA-11:30HLoc.: BA. TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU 375 BOM, ANO: 
2011, CAP: 636 HP. 29/06/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108042. HARSCO - 12:30HLoc.: CE, MG, PE, SP. VOLKSWAGEN SAVEIRO, CARREGADEIRA 
CATERPILLAR, TRATOR RUCKER, PRENSA HARLO, GUILHOTINA NEWTON, ETC. 29/06/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 107875. DHL - 13H30Loc.: 
RJ, SP. TRANSPALETEIRA, EMPILHADEIRAS, CARREGADORES DE BATERIAS TRACIONARIA E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107791. 
COPACOL - 15HLoc.: PR. FIAT STRADA, VOLKSWAGEN VOYAGE, RENAULT LOGAN, FIAT UNO, EMPILHADEIRA, UNID. DE BENEFICIAMENTO, 
CAÇAMBA E ETC.. 29/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 107749. ELEKTRO - 15:30HLoc.: SC, SP. VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, CAMINHÕES E 
REBOQUES. 29/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 107874. KINROSS - 17HLoc.: MG. MATERIAIS ELÉTRICOS, PAINEL IHM, CELULARES E ETC.. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 101218. BYD BRASIL - 11HLoc.: SP. “LINHA DE FABRICAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES (CAMPINAS /SP)”. 
30/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107606. COMPARTILHADO 1137 A-13HLoc.: PB, PR, RJ, SP. SUCATAS DE MAQUINAS PESADAS DIVERSAS, 
PÁS E CARREGADEIRAS, ETC. 30/06/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 107454. COOPERCITRUS-13:30HLoc.: SP. ELETRODOMÉSTICOS, 
ELETROPORTÁTEIS, MOBILIÁRIOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107607. COMPARTILHADO 1137 B-14HLoc.: RJ. VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS E CAMINHÕES. 30/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107470. COOPERCITRUS - 15HLoc.: SP. BEBEDOURO/COMEDOURO PET, 
HIGIENE PET, BOLSA E CAIXA DE TRANSPORTE, ROUPAS PET E ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 107615. BYD DO BRASIL - 15HLoc.: 
SP. MAQUINA AUTOMÁTICA PARA SOLDAGEM, MODULO PARA LAMINAÇÃO, BOMBA PNEUMÁTICA E ETC.. 30/06/2022 A PARTIR DAS 15:30. 
ID: 107982. DENTSU-15:30HLoc.: RJ, SP. COMPONENTES DE INFORMÁTICA, NOTEBOOKS, TELEFONES. 30/06/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 
107800. SANTANA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS - 16HLoc.: ES, GO, SP. VEICULO LEVE, CAMINHÕES, SEMIRREBOQUE, GUINDASTE, TANQUE, 
CABEÇOTES E OUTROS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 107654. PROSEGUR - 16:30HLoc.: MA, MG, PA, PR, RJ, RO. VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS E MOTOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 108083. MULTIVALE-17HLoc.: SP. VEÍCULOS, CAMINHÕES, CAVALOS MECÂNICOS, 
SEMIREBOQUES, PEÇAS E COMPONENTES DE VEÍCULOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 20:00. ID: 107774. JÓIAS RARAS-20HLoc.: SP. LEILÃO DE 
JOIAS. PEÇAS COM GARANTIA. PAGAMENTO EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO E FRETE INCLUSO.. 01/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 
102081. FEMSA-11HLoc.: MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP. VEÍCULOS, SEMIREBOQUES, MOTOCICLETAS.

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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108090. LEILÃO VEÍCULOS E SUCATASLoc.: BA. VEÍCULOS. 30/06/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 108104. 
SUCATASLoc.: BA. 2ª PARTE - BENS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. 30/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108107. LEILÃO VEÍCULOSLoc.: 
BA. 3ª PARTE - BENS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. 30/06/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108089. LEILÃO VEÍCULOS E SUCATAS. Loc.: BA. 
VEÍCULOS.

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: TABATA MINEIRO BEZERRA JUCEB nº 14/205801-7.
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.

28/06/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107762. FLEXX LEILOES-10HLoc.: ES. MOTOCICLETAS, VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS.
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. Servidora:Tatiana Sampaio, matricula nº 279344.

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.

30/06/2022 A PARTIR DAS 14:01. ID: 107610. LEILÃO DE MATERIAISLoc.: SP. UTENSÍLIOS DE PANIFICAÇÃO, VISITAÇÃO 27,28,28, TEL (16) 
99627-6197.

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: Weider André Hemojo - JUCESP nº 1029.
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.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO 
DE 30DIAS.PROCESSO Nº 1003877-52.2022.8.26.0068 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e das Sucessões, 
do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Luís 
Bossler, na forma da Lei, etc. FAZ SABER que nos autos de 
Alteração do Regime de Bens do Casamento,Rafael Bueno de 
Oliveira Gonçalves e Irina Maslova Bueno de Oliveira Gonçal-
ves objetivam alterar o regime de bens do casamento passan-
do da atual comunhão parcial de bens para o regime da sepa-
ração total de bens,nos termos do art.734,§ 1ºdo CPC. Nestas 
condições, expede-se edital com o prazo de 30 dias, para que 
terceiros interessados se manifestem nos autos, sob pena de 
serem aceitos os fatos.Será o presente edital,por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado 
nesta cidade de Barueri,aos 01 de junho de 2022.             [22,23] 

A9gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2022 

EDITAL DE LEILÃO - O leiloeiro oficial - André Amaral Barros – JUCESP nº 1164, torna público 
que realizará um leilão de Joias diversas, no dia 29/06/2022 ás 19 horas, autorizado pela BUCHE-
RER LEILÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 33.866.999/0001-05, EXPOSIÇÃO: DE 
17/06/2022 à 28/06/2022 SOMENTE ONLINE no site: www.buchererleiloes.com.br

. 

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE
LOJAS RIACHUELO S/A - CNPJ: 33.200.056/0001-49

LOTE DE INFORMÁTICA E AFINS C/ APROX. 2.000 ITENS - VÁRIAS MARCAS E MODELOS
(Servidores, CPU’S, monitores, teclados, suportes, antenas, impressoras, PDV, Totem, switch, gavetas de caixas, 

plotter, cabos, acessórios, servidores, rack de servidor, máquina de escrever elétrica Tenpo ET112, dentre outros. )
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Leão XIII, nº 500, Jd. São Bento, São Paulo/SP Venda no estado em que se encontram, sem garantias.

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

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

lanceja.com.br - 11 4426-5064

10º LEILÃO DATA: 22/06/2022 - 13h30 - Lote único de bens móveis:

Edital de Leilão Público Judicial On-line, 2ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/
SP. Processo nº. 0018483-95.2010.8.26.0077, Partes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/SP  X  ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, JOSÉ DIMAS AMANTÉA, 
ANTONIO CELSO ALBERTIN, ANTONIO CARLOS MACEDO E ODETE MARGONARI MACEDO. 
1ª CHAMADA: 23/06/22 às 10h30 vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo 
licitantes, segue 2ª CHAMADA: 13/07/22 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% 
do valor da avaliação atualizada pelos índices do TJ/SP. 02 lotes de bens móveis: Lote 01: 50% 
CARRO  CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LT, 2015/2015, CHASSI 9BGKS48R0FG348563, BRANCO, 
ÁLCOOL/GASOLINA, 1ª data Avaliação: R$ 23.860,89 e 2ª data Lance Inicial: R$ 14.316,53. Lote 
02: 50% CARRO CRUZE LT NB AT, 2017/2018, CHASSI: 8AGBB69S0JR102679, PRATA, ÁLCOOL/
GASOLINA, 1ª data Avaliação: R$ 47.879,49 e 2ª data Lance Inicial: R$ 28.727,69. Venda no estado 
em que se encontram, sem garantias. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a 
leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Mediante Agendamento. Obs: Gravames e demais 
ônus vide Edital. 

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

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - 4ª VARA CÍVEL DO 
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, Processo nº 0169544-
05.2008.8.26.0002. Partes: Exequente: ZKG9 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LIMITADA x Executa-
do(a) JOSE DAMÁSIO DE SOUSA SANTOS. Leilão: 24/06/22 às 11h30 oportunidade em que o(s) 
bem(ns) será(ão) vendido(s) não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação 
atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 02 Lotes de bens imóveis - Lote 01: GLEBAS DE TER-
RAS EM CARNAÍBA POLÍGONO 16 EM NAZARÉ DO PIAUÍ-PI C/ área de 189.54,58 há (Matrícula 
n° 1.091, Cartório do 1° Oficio de Nazaré do Piauí-PI) Avaliação: R$ 87.024,85, Lance mínimo: R$ 
43.512,42. Lote 02: GLEBAS DE TERRAS EM MACAÚBA, POLÍGONO 16 EM NAZARÉ DO PIAUÍ-PI 
C/ área de 363.78,21 há (Matrícula n° 265, Cartório do 1° Oficio de Nazaré do Piauí-PI) Avaliação R$ 
99.469,73 Lance mínimo: R$ 47.701,56. Venda “AD CORPUS” e no estado em que se encontram, sem 
garantia. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arre-
matação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 3ª VARA CÍVEL DO FORO 
DA COMARCA DE ATIBAIA/SP. Processo nº. 1001852-97.2020.8.26.0048 – Partes: Exequente: CON-
DOMÍNIO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO II x Executado(a) JESSICA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO E ISMAEL SOUZA DO NASCIMENTO. 1º LEILÃO: 24/06/22 às 12h30 oportunidade 
em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, 
seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 14/07/22 às 10h30, sendo admitidos lanços pelo valor da avalia-
ção atualizada  pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 61.418,45 e 2ª data Lance Inicial: R$ 61.418,45 va-
lores sujeitos a atualizações. Lote único de bem imóvel: DIREITOS DA FRAÇÃO DE 50% SOBRE O 
IMÓVEL: APTO 02 DORM. C/ 49,910 m² NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 9.695 – APTO. 34 – 3º 
ANDAR – TORRE 18, COND. RESIDENCIAL JERÔNIMO DE CAMARGO II, CAETETUBA, ATIBAIA/
SP. Matrícula nº 114.671 do Registro de Imóveis de Atibaia/SP. Venda “AD CORPUS” no estado em que 
se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arre-
matação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada pe-
lo(s) comitente (s) CYRELA CONSTRUTORA, torna público a oferta, em leilão ONLINE – LEILÃO 
LE JARDIM  (ref. 07) extrajudicial, a venda dos bens móveis de apartamento decorado, com en-
cerramento a partir das 11h00 do dia 22/06/2022, no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do 
DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 
e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013. Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram, não cabendo ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabili-
dade quanto ao estado de conservação. Os bens poderão ser examinados pelos interessados sem 
a necessidade de AGENDAMENTO PRÉVIO do dia 15 ao dia 21/06/2022 – de segunda a sexta 
das 09h00 às 16h00 – R. Cristiano Viana, 140 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 05411-000. 
Retirada dos bens: 30 de Maio de 2022 (Quinta-feira), das 10hs às 14hs, na R. Cristiano Viana, 
140 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 05411-000. A venda será realizada à vista. O pagamento de 
comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no 
ato. Maiores informações com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no 
escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.COM.BR

Edital de Leilão Extrajudicial
Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP 747, devidamente autorizada 
pelo(s) comitente (s) CYRELA e  LIVING CONSTRUTORAS torna púbico a oferta, em leilão ONLINE 
–  LEILAO CYRELA E LIVING - DEPÓSITO VILA ANASTÁCIO (REF.10) – extrajudicial, a venda 
dos bens móveis de apartamento decorado, com encerramento a partir das 11h do dia 01/07/2022, 
no portal  www.lancetotal.com.br, nos termos do DECRETO Nº 21.981 DE 19 DE OUTUBRO DE 
1932, LEI Nº 13.138, DE 26 DE JUNHO DE 2015 e INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5 
DE DEZEMBRO DE 2013.Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, não cabendo 
ao Comitente e ao Leiloeiro qualquer responsabilidade quanto ao estado de conservação. Os bens 
poderão ser examinados pelos interessados MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO enviando 
NOME, CPF e TELEFONE DE CONTATO através do e-mail: atendimento@lancetotal.com.br. 
Retirada dos bens: Dia 07 de Julho de 2022 (Quinta-feira), das 10hs às 14hs – Depósito Anastácio 
– São Paulo/SP. A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações 
com relação completa de lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro 
tel. (11) 3868-2910.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ALEXANDRE TRAVASSOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 951, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
EMPÍRICA IMOBILIARIO, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 25.235.009/0001-02, 
com sede na Avenida das Américas, n° 3434, Bloco 7, Sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 
22640-102, nos termos do instrumento particular de venda e compra de imóvel com alienação fiduciária, 
datado de 05/01/2018, no qual figura como Fiduciante Vinicius Alves, brasileiro, solteiro, advogado, RG nº 
41.927.812-6-SSP/SP e CPF nº 338.262.528-88, residente e domiciliado na Avenida Prefeito Francisco 
Ribeiro Nogueira, nº 5450, Apto 88, Bloco 01, Vila Mogi Moderno, Mogi das Cruzes/SP, levarão a PÚBLICO 
LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27 de 
Junho de 2022 às 09h00, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo 
- SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 483.337,85 (Quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e sete 
reais e oitenta e cinco centavos), o imóvel abaixo descrito, em lote único, com a propriedade consolidada 
em nome do credor Fiduciário, constituído por: Imóvel - A Unidade autônoma designada Sala Comercial nº 
413, situada no 4º pavimento Tipo, do empreendimento denominado Condomínio Comercial Helbor Dual 
Patteo Mogilar, localizado na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, nº 703, na Vila Mogilar, Bairro do 
mesmo nome, perímetro urbano deste município e comarca de Mogi das Cruzes/SP, assim descrita e 
caracterizada; constituída de sala e 1 (um) sanitário; possui área privativa de 37,897m², área comum de 
43,358m², perfazendo a área total de 81,255m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,002676716 no 
terreno e nas demais partes e coisas comuns do condomínio. Com o direito de uso de 1 (uma) vaga de 
garagem indeterminada, sujeita a utilização de manobrista. Matrícula: 75.477 do 1º Cartório Oficial de 
Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 11.022.007.071-3. 
O imóvel encontra-se ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante 
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do 
imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas 
e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na 
posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o dia 29 de Junho de 2022 às 12h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 529.079,40 (Quinhentos e vinte e nove mil, setenta e 
nove reais e quarenta centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar nos sites www.superbid.net e www.sold.superbid.net e se habilitar acessando a página deste 
leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão 
presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online 
devem ser verificadas no site indicado. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através dos sites 
www.superbid.net e www.sold.superbid.net, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, 
em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na 
disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em 
que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação 
ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da 
lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões 
fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao 
endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. A(s) ação(ões) judicial(is) 
relativa(s) ao(s) imóvel(is) arrematado(s), distribuídas em até 6 meses depois da arrematação, que 
invalidem a consolidação da propriedade e anulem a arrematação do imóvel pelo COMPRADOR 
ARREMATANTE, mediante trânsito em julgado, os leilões públicos promovidos pela VENDEDORA ou a 
adjudicação em favor da VENDEDORA, a arrematação do COMPRADOR ARREMATANTE será rescindida, 
reembolsados pela VENDEDORA os valores pagos pelo COMPRADOR ARREMATANTE, excluída a comissão 
do LEILOEIRO, que deverá ser restituída pelo próprio leiloeiro, atualizados os valores a ressarcir pelos 
mesmos índices aplicados à caderneta de poupança, não fazendo jus o COMPRADOR ARREMATANTE, nesta 
hipótese de rescisão a juros de mora, multas por rescisão contratual, perdas e danos ou lucros cessantes, 
devendo o COMPRADOR ARREMATANTE, caso exerça a posse do imóvel, desocupá-lo em 15 dias, sem 
direito à retenção ou indenização por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização 
expressa e formal da VENDEDORA. Caso o comprador esteja na posse do imóvel, deverá desocupá-lo em 15 
dias a contar da Notificação enviada pelo vendedor ao comprador, sem direito à retenção ou indenização 
por eventuais benfeitorias que tenha feito no imóvel sem autorização expressa e formal do vendedor. 
O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se disponível nos sites do 
leiloeiro www.superbid.net e www.sold.superbid.net o qual o participante declara ter lido e concordado 
com os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, 
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. 
Ficam os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações feitas acima. A publicação do presente edital 
supre a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará 
leilão de antiguidades EM PROL “BAÚ ARCARYOS LEILÕES”. Dia 24/06/22 às 19:30hs. EXPO-
SIÇÃO: De 19/06/22 à 24/06/22 SOMENTE ONLINE no site:  www.bauarcaryos.com.br

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que rea-
lizará leilão de antiguidades EM PROL “RONALDO TOYS LEILÕES”. Dias 25/06/22 e 
27/06/22 às 20:00hs . EXPOSIÇÃO: De 20/06/22 à 25/06/22 SOMENTE ONLINE no site: 
www.ronaldotoysleiloes.com.br

Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna pú-
blico que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “Antig, Arte em Leilões”. Dia 29/06/22 
às 20:00hs . EXPOSIÇÃO: Dias 20, 21, 22, 23 e 24 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SO-
MENTE ONLINE no site: www.antig.com.br

Wellyngton José Rodrigues dos Santos Junior. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1167, torna 
público que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “Napoleão Leilões”. Dia 22/06/22 às 
20:30hs . EXPOSIÇÃO: Dias 17, 18, 20, 21 e 22 de Junho de 2022 das 11h até as 17h, SOMENTE 
ONLINE no site: www.napoleaoleiloes.com.br

Informações:
Tel: 11 3845-5599  ou www.milanleiloes.com.br 

Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial - Jucesp 266
@ milanleiloes
facebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes

e outros comitentes

LEILÃO C/ APROX. 50 VEÍCULOS
RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

DIA 22 DE JUNHO 2022 (QUARTA-FEIRA) ÀS 9:30H. PRESENCIAL E ONLINE - ROD. RAPOSO TAVARES, KM 20 - SÃO PAULO - SP

988611132JK204783 - 9BGKL48U0JB114664 -  9BRBOWHE3F0205071 - KMHDC81EABU107553 - 9BGEB69A0LG205103 - 
9BRBL3HE7J0128537 - 93Y5SRF84KJ284049 - 9BWAA05Z694045402 - 9BGSU19F0CC197610 - 935FCKFV89B502519 - 
93Y5SRF84LJ916668 - 9BD5781FFKY312931 - 9BM3821859B632514 - 9BGJB75E0GB104527 - 9BWAA05U6EP031285 - 
9BWAA05U5BT120624 - 8AFSZZFHCJJ077349 - 9BD17106LB5670270 - 9362MKFWXBB048920 - 9BWAA05UXCP063931 - 
9BD110546A1520826 - 9532682WXDR313428 - 93Y4SRFH4JJ082648 - 9BFFF25L71B061154 - 9BGVR69HLLB115083 - 
9BFZF55P4C8271860 - 9BWAA05W8CP073441 - 8BCLDRFJ28G562168 - WV1DB42H6CA040612 - 9BRB29BT6L2258264 - 
9BRBL3HE4K0183142 - 9BFZB55S8L8786490 - 93HGK5840HZ216022 - 935SUNFN2FB543301 - 9BGKS48R0FG391376 - 
9BGJC69Z0EB250293 - 935FCN6A99B500684 - 8AP196271E4038668 - 8AJFY29GXF8585869 - 9BGTR69J0BB283037 - 
93XHNK7409C954467 - 93YLSR7UHBJ872267 - 9BWAA05W5CP080699 - 8AGSA19908R131193 - 93YBSR7RHDJ436266 - 
9BWAB05Z694034218 - 8BCLDRFJ29G525936 - 8AD2MKFWXCG053978 - 9BWAA05U39T230002 - 935SLYFYYEB562713 - 
9C2KC2500NR008855 - 9C2KC2500LR074197 - 9C6RG3160N0002060 - 9C2KC2500MR023604 - 9C2KC2200JR147755 - 
9C2ND1110HR006180 - 9C2KC2200MR003829 - 9C2KC2200KR081631 - 9C6KE092060047418

O Banco Santander (Brasil) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os 
imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo econômico serão vendidos um a 
um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online, que encerrará dia 24 de Junho de 2022 
a partir das 14 horas e 00 Minutos pelo site www.sold.superbid.net, sendo o Leiloeiro 
responsável: Alexandre Travassos, com escritório na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º. Andar 
- Ed. Berrini One - São Paulo/SP, matrícula JUCESP n° 951. O leilão será online, através do portal 
www.sold.superbid.net regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) 
consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão sem 
qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Para imóveis ocupados por terceiros, 
a desocupação e propositura de eventual Ação de Imissão na Posse correrá por conta e risco 
dos arrematantes. Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote 1: Casa c/ 175m², Rua Maria Da 
Conceição Antônio, 35, Parque Residencial Santo André, Caçapava, SP, 12283-790. Lance Inicial: 
R$ 197.736,00. Lote 2: Apto C/ 70m², Rua Olga Fernandes Serra, 135, Apartamento 42, Tipo B, 
4°Andar Da Torre 2, Parque Fazendinha, Campinas, SP, 13064-708. Lance Inicial: R$ 181.280,00. 
Lote 3: Casa C/ 450m², Rua Itália, 3165, Centro, Alto Paraná, PR, 87750-000. Lance Inicial: R$ 
178.376,00. Lote 4: Apto C/ 50m, Rua Das Creoulas, 58, Apto 505- Vaga 61 - Edifício Graças Prince 
Vanguard, Graças, Recife, PE, 52011-270. Lance Inicial: R$ 278.960,00.

Consulte o Edital completo no site HTTPS://SOLD.SUPERBID.NET/ 
Informações: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP

ERRATA: EVENTO Nº 106808 - FEMSA. LOTE 268: CAMINHÃO TRANSPORTE DE BEBIDAS VOLKSWAGEN 15180, 2005/2006, PL.: 
IMW5131 (RS), CH.: 9BWNE72S36R605316 Loc.: Antônio Carlos/SC. DATA e HORÁRIO: 31 de maio de 2.022, a partir das 12:00h

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. LEILOEIRO: Sr. 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.

ERRATA: EVENTO Nº 106034 - MAPFRE. LOTE 2109: HONDA BIZ 125 EX (SINISTRADO MÉDIA MONTA), 2013/2013, 
PL.: FIY0D35 (SP), CH.: 9C2JC4830DR038660 (Ref.: 14902) Loc.: Suzano/SP. DATA e HORÁRIO: 04 de maio de 2.022, 
a partir das 11:00h. 

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 - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO. Art. 887, § 3º/CPC. EDITAL DE PRAÇA 
JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 4ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL 
PAULISTA. Processo: nº 0022109-66.2018.8.26.0005. Requeridos: ALEXANDRA APARECIDA PEREIRA BRITO, ALEX 
PEREIRA BRITO, - Terreno c/ 240,00m2. Rua Professora Ernestina Loureiro de Miranda, nº546, São Paulo /SP - 
Contribuinte nº 113.574.0063-1. Descrição completa na Transcrição nº 136.411 do 12º CRI de São Paulo/SP.  Lance 
mínimo na 1ª praça: R$ 934.726,56 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 560.835,93 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/07/2022 às 13h00min, e termina em 13/07/2022 às 
13h00min; 2ª Praça começa em 13/07/2022 às 13h01min, e termina em 02/08/2022 às 13h00min. Ficam os requeridos 
ALEXANDRA APARECIDA PEREIRA BRITO, ALEX PEREIRA BRITO, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, 
bem como da Penhora realizada em 00/00/0000. 

 

O.B.M.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(em organização)

Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações Realizada em 15 de Abril de 2021
Aos 15/04/2021, às 10:00 horas-SP. Quórum de Instalação: presença dos Fundadores da Sociedade. Mesa: Sueli de Fátima Ferretti - Presidente; Cleber Faria 
Fernandes - Secretário. Deliberações Unânimes: (a) constituir a O.B.M.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede e foro 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, 9° andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-001; (b) fixar o capital social da 
Companhia em R$ 500,00 dividido em 500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas; (c) aprovar 
o Estatuto Social da Companhia; (d) aprovar a lavratura da ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo para compor a Diretoria 
com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 2022. Diretores: Sueli de Fátima Ferretti, para o cargo de diretora e Cleber Faria 
Fernandes, para o cargo de diretor, todos qualificados no original. Nada mais. JUCESP NIRE nº 3530057483-4 em 13/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral. Estatuto Social  - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A O.B.M.S.P.E. Empreendimentos e Participações 
S.A. é uma sociedade anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A companhia tem 
sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona n° 818, 9º andar, conjunto 92, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, podendo 
abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras Sociedades, como sócia 
ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo 4º - A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo 5º - O capital 
social é de R$ 500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 integralizados e o restante a 
integralizar no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. § 1º - Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. § 2º - As ações provenientes de 
aumento de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar sobre o aumento de capital. § 
3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou 
permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo 
III - Da Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, 
dentre os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas 
as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando os votos em 
branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 7º - A administração da Companhia será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 e no máximo 
10 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, permitida a 
reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. § 1º - Os diretores ficam dispensados de 
prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no 
livro próprio. Artigo 8º - No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No 
caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do substituto pela Assembleia Geral. Artigo 9º - A diretoria tem amplos poderes de 
administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e representá-la perante terceiros, em juízo 
ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar 
documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, 
concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo 10º - A representação da Companhia em juízo 
ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, 
na forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer diretor, devendo os 
instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em 
relação às procurações “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único: Dependerão da aprovação de acionistas representando 
a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. Artigo 11º - Compete à diretoria superintender o andamento 
dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 12º - A companhia terá 
um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e 
igual número de suplentes, acionistas ou não. § Único - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de 
1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo 13º - O exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se 
em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as demais demonstrações 
financeiras exigidas por Lei. Artigo 14º - Os lucros apurados em cada exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da 
diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em Lei. Artigo 15º - Mediante decisão de 
acionistas representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os resultados 
e distribuir lucros em períodos menores. Artigo 16º - A Sociedade distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto 
e ajustado nos termos da legislação aplicável. Artigo 17º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia 
Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua 
remuneração. Artigo 18º - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia, baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca 
de São Paulo, Estado de São Paulo. Sueli de Fátima Ferretti, - Presidente; Cleber Faria Fernandes - Secretário.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO - HESA 68 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.520.491/0001-55, com sede na Avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 1145, 15º andar, Helbor Concept, Edifício Corporate, Jardim Armênia, Mogi das 
Cruzes-SP, CEP: 08780-500, vem, pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO EXTRA-
JUDICIAL, com fulcro no Artigo 63 e seus Parágrafos da Lei 4.591/64, c/c Artigo 1º, inciso VI, da Lei 
nº 4.864/65, c/c o Artigo 397 do Código Civil Brasileiro e o Decreto Lei 745 de 07.08.69, NOTIFICAR E 
INTIMAR: TARCISO GUSTAVO MARCOLINO, brasileiro, comerciante, portador da cédula de identi-
dade RG nº 9.013.024-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 764.723.618-00 e THIAGO ENDO MARCO-
LINO, brasileiro, gerente, portador da cédula de identidade RG nº 32.108.940-6 - SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF nº 423.354.518-63, ESTANDO ELES EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR PARTE 
DA CREDORA, conforme certificado em 10/02/2022 e  16/02/2022, pelo 7º Oficial de  Registro de 
Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EFETUEM O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 638.149,19 (seiscentos e trinta e oito mil, cento e 
quarenta e nove reais e dezenove centavos), atualizado até 20/06/2022, referente às parcelas 
vencidas e não pagas do preço previsto no “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda 
e Outros Pactos de Unidade Autônoma”, celebrado em 22/09/2018, referente à unidade autônoma e 
sua Fração Ideal no Terreno representada pela UNIDADE Nº 408, do empreendimento HELBOR 
SPAZIO VITA VILA GUILHERME, situado na Rua Padre Caldas Barbosa, 155, Vila Guilherme, 
São Paulo/SP. Incorporação Imobiliária registrada na matrícula nº 68.655 do 17º Oficial de Registro 
de Imóveis da Comarca de São Paulo. Os valores serão atualizados monetariamente até a data do 
efetivo pagamento, quando serão apresentados os demonstrativos dos débitos, os quais serão acres-
cidos de todas as cominações legais e contratuais, bem como as despesas com notificações, editais 
e honorários advocatícios de 20% sobre o total do débito. O pagamento deverá ser feito no horário 
comercial, de 2ª à 6ª feira, com agendamento prévio através do TELEFONE: (21) 99827-2837, 
sob pena de aplicação do disposto no art. 63 e seus parágrafos da Lei Federal nº 4.591/64 e artigo 
1º, incisos VI e VII, da Lei nº 4.864/65 e demais disposições aplicáveis à matéria, com a realização 
dos PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS para venda dos direitos sobre a promessa de compra 
e venda acima mencionada. O presente edital tem o caráter de prevenir responsabilidade, prover a 
conservação e ressalva de direitos. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO PAULO -FORO 
CENTRAL CÍVEL 11ª VARA CÍVEL - Praça João Mendes s/nº, 12º andar, sala 1220, Centro - CEP 
01501-900, Fone: (11) 3538-9247, São Paulo-SP - E-mail: upj11a15cv@tjsp.jus.br - C O N C L U S 
Ã O - Em 13 de junho de 2022 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). Luiz 
Gustavo Esteves. Eu ___________ (Leticia Vieira de Jesus), Assistente Judiciário, subscrevi. D E 
C I S Ã O –  E D I T A L Processo nº: 1130043-14.2014.8.26.0100 Classe – Assunto: Execução de 
Título Extrajudicial - Obrigações Exequente: BWT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. Executado: Papy S Imp e Exp LTDA, na pessoa de Sung Chae Lee Pak e outros Vistos. Fls. 
937/938: torno sem efeito a decisão de fls. 934, pois não é mais necessária a intimação da penhora 
do imóvel de matrícula n° 65.673 do 2º CRI da Comarca de Mogi das Cruzes-SP, conforme decisão de 
fls. 927. Tendo em vista que os executados pessoas físicas foram citados por edital, defiro a intimação 
editalícia requerida, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo FAZ SABER a WOO CHEUL 
PAK e SUNG CHAE LEE, domiciliados em local incerto e não sabido, na Ação EXECUÇÃO DE 
TITULO EXTRAJUDICIAL movida em face deles por BWT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA., encontrando-se eles em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, 
por EDITAL, para ciência da penhora do imóvel descrito na matrícula n° 56.291 do 14º CRI da Comar-
ca de São Paulo-SP, deferida às fls. 595/596, e para eventual impugnação no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. Reco-
lha a parte autora as custas referentes a publicação no DJE, no valor de R$ 144,48, providenciando, 
no mais, a publicação do edital em jornais de grande circulação, comprovando-se nos autos, no prazo 
de 10 (dez) dias. Intimem-se. São Paulo, 13 de junho de 2022. Luiz Gustavo Esteves - Juiz de Direito

Monte Klabin Investimentos Imobiliários Ltda. (“Monte Klabin”)
NIRE: 3522755163-9 - CNPJ: 18.138.083/0001-45.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
São convocados os senhores sócios a se reunir em Reunião, que se realizará no dia 30 de junho 
de 2022, às 15:00 horas, e em segunda convocação às 15h30 do mesmo dia 30 de junho de 2022, 
na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1912, 19º andar, conjunto I, sala 3, Bairro Jardim Paulistano, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia:
a) Discussão sobre ações judiciais em andamento e encerradas da Monte Klabin e sócios;
b) Avaliação de riscos processos trabalhistas;
c) Ressarcimento das despesas de obrigação da sócia Patrimônio, conforme cláusula 4 do Termo de 
Ajuste de Obrigações, pactuado em 10 de julho de 2017;
d) Aprovação de pagamentos de despesas administrativas;
e) Cronograma das vendas do saldo das unidades do empreendimento;
f) Destino da Monte Klabin, seja pela manutenção de sua atividade ou dissolução, mediante a verifi-
cação da destinação das unidades do Empreendimento de sua propriedade; e
g) Assuntos diversos de interesse dos sócios.
Em obediência ao Artigo 1074 do C.C. (Lei Federal nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002), a Reu-
nião instalar-se-á em primeira chamada, com ¾ (três quarto) do capital social e, em segunda, com 
qualquer número.
Nesse sentido, reforçamos que os sócios, bem como seus procuradores deverão encaminhar os 
documentos de identificação, e demais documentos necessários para a comprovação de poderes e 
titularidade, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data de realização da Reunião, 
para o e-mail: juridico@tatiincorporadora.com.br sob pena de não ingresso no presente conclave.

São Paulo, 15 de Junho de 2022.
Arnaldo Goldstein

Marcelo Vollert Dornelas

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020240-26.2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a OPÇÃO 1 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, CNPJ nº14.543.683/0001-38, AMAURY PERTINHES, CPF nº 042.403.528-60 e/ou seus sucessores 
que lhes foi proposta Ação Declaratória por parte de CONDOMINIO EDIFICIO ASCOT, objetivando que seja declarado inexigível e cancelado 
o protesto do título 1191, por força única da rescisão do contrato erigida entre as partes com quitação de TODOS os compromissos 
assumidos, determinando a Ré pagamento das custas para tanto por sua conta , bem como, condenados em danos morais em quantia não 
inferior à R$ 23.556,40. Estando os réus em lugar ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias 
úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos narrados 
pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de maio de 2022.    P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1069326-92.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara Cível, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Prado de Toledo, na forma da Lei, etc. Faz saber a JAIRO DUARTE 
E VILSON JOSÉ DOS SANTOS, qualificações desconhecidas, que ENGENOSSA COMÉRCIO E CONSTRUÇOES LTDA-ME ajuizou Ação de 
Consignação em Pagamento objetivando efetuar o deposito judicial da quantia de R$ 12.793,62 e a suspensão da inscrição do nome e do 
CNPJ da empresa requerente nos cadastros de inadimplentes, restando plenamente quitada a dívida consubstanciada dos cheques nº. 
000008, 000009, 000018, 000049, originário da conta corrente nº. 08355-2, sacado contra o Banco Itaú S/A. Estando os réus em lugar 
ignorado, expede-se edital para que contestem e requeiram provas cabíveis em 15 dias decorrido o prazo do presente edital. Não sendo 
contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. 
Ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de junho de 2022.      P-21e22/06

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1008732-42.2017.8.26.0006. Classe: Assunto: 
Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: 
Fernando Deoclecio Del Belo. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1008732-42.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Antunes Ribeiro Crocomo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Fernando Deoclécio Del Belo (CPF: 176.740.588-08), que Banco Bradesco S/A, 
lhe ajuizou a ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 79.255,77 
(07/2017), referente a Cédula de Crédito Bancário – Limite Descoberto Conta Corrente nº 170.221. 
Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, ofereça resposta, sob pena de presumirem-
se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. S Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de 
agosto de 2021. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001357-05.2017.8.26.0001. 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) ANA 
PATRÍCIA CASTANEDA SANCHEZ, colombiana, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de JUDILENE 
CÉZAR NOGUEIRA MIRANDA E OUTRO, objetivando seja julgada Procedente a ação, pedido tutela cautelar antecedente para 
determinar o imediato bloqueio da matrícula nº141.336 do 3º CRI/SP, apto 214, 21º andar do Condomínio Residencial Piazza Lacchini, 
obstado o registro da escritura outorgada pela empresa ré em favor de Cézar Oawaldo Bejarano Montana, lavrada pelo 6º Tabelionato de 
Notas da Comarca de Curitiba/PR, cancelada a Prenotação 406.852 (27/07/2016) e confirmada a liminar concedida quando da prolação da 
R sentença final. 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 07 de junho de 2022. 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1017524-56.2018.8.26.0068. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Bittencourt Couto da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) WILSON DO NASCIMENTO,
Advogado, CPF 127.449.528-85, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade
Educacional Bricor Ltda., objetivando a cobrança de R$ 7.861,90 (agosto/2017), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2014. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado
(isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou
oponha embargos, sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se
o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Barueri, aos 23 de fevereiro de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043248-84.2015.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara 
Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Claudia Fernanda Baseio e Paula Baseio, herdeiras de Décio Baseio, e seus cônjuges, se casados forem, herdeiros ou 
sucessores, réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, que Luis Carlos Tonelote, José Geraldo Tonelote e 
Santa Diva Panegassi Tonelote ajuizaram ação de usucapião objetivando o imóvel à rua Endres, a 28,00m da esquina da rua 
Maria Candida Pereira, área total de 140m², matrícula 50.511 (área maior), 1º CRI-Guarulhos, Inscrição 111.53.42.00272.01.002, 
PM-Guarulhos. Alegando os autores estarem na posse do imóvel de forma mansa e pacífica no prazo legal, expede-se edital de ci-
tação dos supramencionados,para que em 15dias a fluir após o prazo supra,contestem o feito,sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.     [22,23] 

11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97 - 
PLINIO ANTONIO CHAGAS, 11º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante esta Serventia, situada 
na Rua Nelson Gama de Oliveira, nº 235, Vila Andrade, foi prenotado sob o nº 1.390.656 o re-
querimento feito pelo BANCO BRADESCO S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12, na qualidade de 
credor fiduciário, objetivando a intimação dos devedores fiduciantes, LUCIANE TRUDES PEREIRA 
DOMINGUES RG nº 24.165.436-1-SSP/SP, CPF/MF nº 297.462.498-78 brasileira, casada, maior, 
empresária, intimada em 11/04/2022  e ANDRÉ LUIZ RAMOS DOMINGUES RG nº 35.129.141-6-
SSP/SP, CPF/MF nº 297.873.308-07, brasileiro, casado, maior, empresário, o qual se encontra em lo-
cal incerto e não sabido, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 
9.514/97, ficam intimados a comparecer neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a 
sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, 
devidamente qualificados, a fim de efetuar o pagamento das prestações em atraso e demais encargos 
contratuais, totalizando o débito, em 22 de junho de 2022, o valor de R$21.633,93 (Vinte e um 
mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), em conformidade com a forma e 
condições estabelecidas no contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula 
nº 29.992, referente ao Terreno de Lote nº 1-B, da Quadra E, situado a Rua Ruy Cinatti, localizada no 
Jardim Colonial, Gleba A, 32º Subdistrito – Capela do Socorro; - sendo que o valor acima será acres-
cido das custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal dos fiduciantes e 
de todas as despesas com a publicação deste Edital. Ficam INTIMADOS os mencionados devedores 
fiduciantes que, no dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, serão os 
mesmos considerados como intimados e terão o prazo de quinze dias para adimplir o referido paga-
mento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, o credor-fiduciário será facultado requerer 
a consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto no §7º do artigo 26 da Lei Federal nº 
9.514/97. Para que surtam os efeitos legais da intimação, sem que possa alegar ignorância, o presen-
te edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 
22 de junho de 2022. PLINIO ANTONIO CHAGAS - OFICIAL
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4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006568-23.2022.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. FERNANDA YAMAKADO NARA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a TATIERE STORION DE MAGALHÃES, CPF 26996495890, JOÃO PINTO DE MAGALHÃES, CPF 18038176820, e TS
DE MAGALHÃES REVESTIMENTOS ME, CNPJ 17906433000103 por meio de seu representante legal, expedido nos autos da
ação de cumprimento de sentença, movida por ORLANDO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, encontrando-se os réus, em lugar
incerto e não sabido ficam os mesmos, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC; intimado por edital, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, paguem a quantia de R$ 13.531,42 (maio/2022), incluindo despesas
processuais, honorários advocatícios de 10% do valor atualizado (art. 523 paragrafo 1º do NCPC); sob pena de acréscimo de multa
moratória de 10%, bem como, ofereçam eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Decorrido o prazo
para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial aos executados (art. 257, IV e art.
72, inciso II NCPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. 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 19 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018901-28.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ISRAEL ANDRIS MARTINS TRANSPORTES ME, CNPJ 11.835.927/0001-68, 
com endereço à Rua Abelardo Luz, 381, Jardim Mutinga / Mutinga, CEP 06463-260, Barueri - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇAO, 
por EDITAL, de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue 
opagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 21.943,93 devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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 Barueri, aos 11 de fevereiro de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1030893-79.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Ida Inês Del Cid, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA 
LIDE que o(a) COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
de Desapropriação contra Vigorito Servicos e Empreendimentos Imobiliarios Ltda., objetivando desapropriar uma área situada na 
Avenida Dr. José Fornari, ao lado do nº. 550, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo SP, CEP 09790-400, medindo 1.032,28 m², 
que consta percenter ao requerido, sendo parte integrante de uma área maior constante na matrícula nº. 81.991 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, estando a referida área detalhadamente descrita no Memorial 
Descritivo (fls.02), parte integrante laudo 001-ERP-150, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, 
datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) 
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 12 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.363.513 em 14 de julho de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECO-
NHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Ordinária – Art 1.242, 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 referido 
dispositivo legal, apresentados por DAYNELI APARECIDA PRADO SILVA DA ROCHA, brasileira, 
gerente de atendimento, assistida por seu marido RODRIGO CRISTIANO PARISE DA ROCHA, bra-
sileiro, gestor de atendimento, residentes e domiciliados nesta Capital, a qual alega deter a posse 
mansa e pacífica, com animus domini, somada à de seus genitores e antecessores na posse desde 
27 de agosto de 2008, tendo sido adquirido através Instrumento Particular com Cessão de Direitos 
Decorrentes do Compromisso de Venda e Compra e Cessão de Direitos Hereditários datado de 24 
de abril de 2010, celebrado entre JOSE MANOEL DA SILVA, na qualidade de cedente vendedor, 
e ADALBERTO TADEU GARCIA DA SILVA e MARLI APARECIDA PRADO SILVA, na qualidade de 
cessionários e pais da requerente, posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente ao PRÉDIO 
situado Rua Caruxa, n° 8-A, antiga Rua A, com área construída de 139,30m², e seu terreno corres-
pondente a parte do lote 08 da quadra A, do loteamento denominado Jardim São Mateus, no Bairro do 
Campo limpo, no 29° Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de 125,00m²; cadastrado na 
Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 169.176.0071-6; imóvel esse que se acha-se 
registrado conforme a matricula n° 72.339, sob a titularidade dominial do Espólio de PENIDO ALVES 
DE FARIA. 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, do Espólio de PENIDO ALVES DE FARIA, JOSE MANOEL DA SILVA, EWERTON 
TADEU PRADO DA SILVA, BENEDITO BORBA DE ARAÚJO ou BENEDICTO BORBA DE ARAÚJO, 
ANA DA CONCEIÇÃO BORBA DE ARAÚJO, ARNALDO XAVIER FERNANDES CAMACHO, GLORIA 
DIAS CAMACHO, FRANCISCO XAVIER FERNANDES CAMACHO ou FRANCISCO XAVIER FER-
NANDES CAMACHO FILHO e MARIA PESCE CAMACHO, MARCIA SILVANA DE ASSIS, JOVINO 
JOSE DE SOUZA, ANA DE LIMA SOUZA e JOÃO TENORIO DOS SANTOS, oferecerem eventual(is) 
impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos con-
frontantes, 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 Conse-
lho 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 
17 de junho de 2022. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.368.955, em 17 de agosto de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinário – Art. 1.242 do CC e Art. 216-A 
da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, 
apresentado por DARCI DE CAMARGO, brasileira, solteira, aposentada, residente e domiciliada nes-
ta Capital, na Rua Torre de Marfim, nº 10, casa 02 – CEP: 05758-180- Campo Limpo – São Paulo/SP, 
a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini,  desde 1996, tendo sido adquirido 
através do instrumento de compromisso de venda e compra datado 02 de janeiro de 1.996 celebrado 
entre KAZUO KODA; HIDEO UENO; e JOSE ISAMU UENO; que adquiriram de MIGUEL GROSSI; 
sobre o IMÓVEL com área construída de 167,26m², situado na Rua Franklin Ribeiro de Almeida, nº 
548, esquina com a Rua Torre de Marfim, nº 10, correspondente a parte dos lotes nºs 24, 55, 56 e 
57, Campo Limpo – Pirajussara, com área de superfície de 82,52, no 29º. Subdistrito – Santo Amaro, 
imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 168.026.0204-1; 
imóvel esse que se acha registrado, conforme as matrículas nºs 267.430 e 267.431, deste 11º. Cartó-
rio de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de MIGUEL.  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, KAZUO KODA; HIDEO 
UENO; MIGUEL GROSSI, JOSE ISAMU UENO; EDVALDO DAMASCENO DA COSTA; MARIA CAR-
VALHO PEREIRA; ELIZABETH APARECIDA CROCCI NEVES; TEREZA FERNANDES CROCCI; 
MARISA CROCCI FORCIONI; MARCOS CROCCI; ORGE CROCCI, oferecerem eventual(is) impug-
nação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontan-
tes, 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 
17 de junho de 2022. O Oficial.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fidu-
ciário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ n° 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, INTIMA os 
devedores fiduciantes: ROBERTO BISKER, brasileiro, engenheiro, casado, RG N° 16.150.008-0-
SSP/SP, CPF/MF Nº 170.102.248-62, e SANDRA GOLDSTEIN BISKER, brasileira, administrador de 
empresas, RG N° 26.746.375-3 CPF/MF N° 255.226.918-40, para que no prazo de 15 dias, contados 
a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 
1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$32.252,95, acrescida dos juros e 
encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 243.562 deste Oficio, 
em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 2022.  (Protocolo 673.351)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: 
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12 com sede na(o) Núcleo Administrativo de-
nominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA as devedores fiduciantes: NATALIA 
APARECIDA DA SILVA, brasileira, maior, empresária sócia, solteira, RG N° 38.145.102-1-SSP/SP, 
CPF/MF Nº 236.280.358-99 e VANIA MARIA DA SILVA, brasileira, maior, ajudante geral, solteira, RG 
N° 63.470.240-3-SSP/SP, CPF/MF Nº 999.167.031-91, para que no prazo de 15 dias, contados a par-
tir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 
- Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$30.014,10, acrescida dos juros e encargos 
que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 320.984 deste Oficio, em favor 
do credor fiduciário. São Paulo, 20 de junho de 2022. (Protocolo 695.661)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: NOBEL 
SECURITIZADORA S/A, CNPJ n° 28.610.131/0001-00 com sede na Avenida Angélica 2.510, Sala 
51, Consolação, São Paulo/SP, INTIMA o devedor fiduciante: EDUARDO RIBEIRO MANNA, brasi-
leiro, administrador de empresas, casado, RG N° 28.172.647-4-SSP/SP, CPF/MF Nº 281.995.388-30, 
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro 
de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$2.481.701,42, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 150.451 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 
2022.  (Protocolo 709.084)
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997 - “PRESENCIAL E ONLINE” - Hugo Leo-
nardo Alvarenga Cunha, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 870, com escritório Av. Indianópolis, 
2826, Planalto Paulista - São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária HESA 153 
– INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 17.132.615/0001-74, com sede 
em Mogi das Cruzes/SP, à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 – 15º andar – Helbor 
Concept – Edif. Corporate – Jardim Armênia, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda 
de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 29/08/2018, no qual 
figura como fiduciante JOHNNY COSME YUE, brasileiro, empresário, RG nº 25435865-SSP/SP, CPF 
nº 263.730.318-29 e sua mulher MICHELE ALVES YUE, brasileira, farmacêutica, RG nº 29996532-
SSP/SP, CPF nº 286.591.828-98 residente e domiciliado à Rua Arlindo Scavone, nº 149, Casa 23, 
Jardim Santa Maria, Jacareí/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial e On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27/06/2022 às 10:15 horas, no Escritório 
do leiloeiro, situado na Av. Indianópolis, 2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo/SP, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 472.604,81 (quatrocentos e setenta e dois mil, 
seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavo). Caso não haja licitante, fica desde já designado 
o SEGUNDO LEILÃO no dia 04/07/2022 às 10:15 horas, no mesmo local, com lance mínimo igual 
ou superior à R$ 451.640,43 (quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e 
quarenta e três centavos) com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído 
pelo imóvel abaixo. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. Parque Residencial Aquarius. A sala comercial 
nº 405, localizada no 4º pavimento da Torre A, integrante do empreendimento denominado CENTRO 
EMPRESARIAL AQUARIUS BY HELBOR, situado na Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, do lotea-
mento PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, da comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José 
dos Campos, com a área privativa de 35,63m², área de uso comum de 14,0944m², sendo 8,9104m² 
de área de uso comum de divisão não proporcional e 5,184m² de área de uso comum de divisão pro-
porcional, encerrando a área total de 49,7244m², correspondendo-lhe uma fração ideal do terreno de 
0,001163529. Caberá a esta unidade o direito ao estacionamento de 1 veículo de passeio, em vaga 
indeterminada. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. Matrícula nº 253.411 do 1º 
CRI de São José dos Campos/SP. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro 
www.cunhaleiloeiro.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação conside-
ram o horário oficial de Brasília-DF. O devedor fiduciante será comunicado na forma do parágrafo 
2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, podendo o fiduciante adquirir sem concorrência de terceiros, 
o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham 
efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente 
através do site www.cunhaleiloeiro.com.br, em igualdade de condições com os participantes pre-
sentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, respeitado o direito de 
preferência do fiduciante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra, constituindo ônus do interessado verificar suas condições “in loco”, previamente 
à realização do Leilão. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comis-
são do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, em cheques separados, inclusive 
o devedor fiduciante, no caso do exercício do direito de preferência, na forma da lei. O arrematante 
“on-line” terá prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. Havendo arrematação a escritura de venda e compra será lavrada em até 
60 dias úteis, contados da data do leilão. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas rela-
tivas à transferência do imóvel arrematado (ITBI, escritura e quaisquer outras despesas). As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 /1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 / 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Para mais informações – tel.: 
(11) 5586.3000 - Lances Online no Site: www.cunhaleiloeiro.com.br - Hugo Leonardo Alvarenga 
Cunha – Leiloeiro Oficial – JUCESP nº 870

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052747-56.2012.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao RENATO ALEXANDRE ROSA, RG 20624526, CPF 137.894.288-41, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação Educacional Sagrado Coração de Jesus, visando a execução de 
dois cheques emitidos pelo requerido, ambos do Banco Bradesco, Cédula n° 000236, no valor original de R$ 500,00 e 
Cédula n° 000240, no valor original de R$ 1.000,00, devolvidas pelos motivos 22; e 11 e 12, respectivamente. Encontrando-
se o ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
pague a dívida no valor de R$ 1.608,53 (valor em 31/07/2012), devidamente atualizada, ou, em 15 dias, embargue a 
execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, 
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente 
edital, sob pena de penhora, ficando advertidos 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 Campinas, aos 29 de 
março de 2022. 

Nos termos das disposições estatutárias e do artigo 44 da Lei n. 5764 de 16 de de-
zembro de 1971, e Lei Nº 12690, de 19 de Julho de 2012, convoca os seus coopera-
dos em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA , que será realizada no dia 02 de julho de 2022, na Estrada 
Manoel Lages do Chão, 590 Bairro Jardim Caiapiá CEP: 06705-050, na cidade de 
Cotia, Estado de São Paulo, em primeira convocação às 10 horas, com 2/3 (dois ter-
ços) dos seus cooperados; em segunda convocação às 11 horas, com metade mais 
um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 12 horas com o mínimo 
de 10 (dez) cooperados, para tratar da Seguinte Ordem do Dia: 01) Prestação de 
contas dos órgãos de administração, acompanhada do relatório de gestão e parecer 
do Conselho Fiscal, Balanço Geral e demonstração de sobras ou perdas apuradas 
do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e sua destinação. 
02) Plano de atividades para o próximo exercício. 03) Admissão de novos coopera-
dos. 04) Exclusão de Cooperados. 06) Outros Assuntos de interesses da cooperati-
va.  Cotia, 22 de junho de 2022. Marly Monteiro Andrade dos Santos - Presidente.”

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERNOVA COTIA 
RECICLA COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE COLETA E RECICLAGEM

CNPJ: 10.313.158/0002-56 NIRE: 35905482394”.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 44/2022, PROCESSO: 314/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE 
MONITORAMENTO PÚBLICO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CENTRO DE SEGURANÇA INTEGRADA 
- CSI. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 07/07/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 47/2022, PROCESSO: 326/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
CITOLÓGICOS E ANÁTOMO PATOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA 
MULHER. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 08/07/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 51/2022, PROCESSO: 337/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE PEDRAS DIVERSAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 11/07/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
 MODALIDADE: Pregão Presencial 52/2022, PROCESSO: 338/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO DE MATERIAIS DE ROÇAGEM. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 14/07/2022 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
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4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006568-23.2022.8.26.0564. A MM. Juíza de Direito da 4ª Vara
Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dra. FERNANDA YAMAKADO NARA, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a TATIERE STORION DE MAGALHÃES, CPF 26996495890, JOÃO PINTO DE MAGALHÃES, CPF 18038176820, e TS
DE MAGALHÃES REVESTIMENTOS ME, CNPJ 17906433000103 por meio de seu representante legal, expedido nos autos da
ação de cumprimento de sentença, movida por ORLANDO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS, encontrando-se os réus, em lugar
incerto e não sabido ficam os mesmos, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC; intimado por edital, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias supra, paguem a quantia de R$ 13.531,42 (maio/2022), incluindo despesas
processuais, honorários advocatícios de 10% do valor atualizado (art. 523 paragrafo 1º do NCPC); sob pena de acréscimo de multa
moratória de 10%, bem como, ofereçam eventual impugnação no prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o
pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC). Decorrido o prazo
para oferecimento de resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial aos executados (art. 257, IV e art.
72, inciso II NCPC), na ausência dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. 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 19 de maio de 2022.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018901-28.2019.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Bittencourt Couto da Costa, na 
forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) ISRAEL ANDRIS MARTINS TRANSPORTES ME, CNPJ 11.835.927/0001-68, 
com endereço à Rua Abelardo Luz, 381, Jardim Mutinga / Mutinga, CEP 06463-260, Barueri - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇAO, 
por EDITAL, de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue 
opagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 21.943,93 devidamente atualizada e efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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 Barueri, aos 11 de fevereiro de 2022.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do 
PROC. Nº 1030893-79.2021.8.26.0564. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Ida Inês Del Cid, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA 
LIDE que o(a) COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS move uma Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
de Desapropriação contra Vigorito Servicos e Empreendimentos Imobiliarios Ltda., objetivando desapropriar uma área situada na 
Avenida Dr. José Fornari, ao lado do nº. 550, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo SP, CEP 09790-400, medindo 1.032,28 m², 
que consta percenter ao requerido, sendo parte integrante de uma área maior constante na matrícula nº. 81.991 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, estando a referida área detalhadamente descrita no Memorial 
Descritivo (fls.02), parte integrante laudo 001-ERP-150, declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, 
datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) 
dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 12 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.363.513 em 14 de julho de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RECO-
NHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Ordinária – Art 1.242, 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 referido 
dispositivo legal, apresentados por DAYNELI APARECIDA PRADO SILVA DA ROCHA, brasileira, 
gerente de atendimento, assistida por seu marido RODRIGO CRISTIANO PARISE DA ROCHA, bra-
sileiro, gestor de atendimento, residentes e domiciliados nesta Capital, a qual alega deter a posse 
mansa e pacífica, com animus domini, somada à de seus genitores e antecessores na posse desde 
27 de agosto de 2008, tendo sido adquirido através Instrumento Particular com Cessão de Direitos 
Decorrentes do Compromisso de Venda e Compra e Cessão de Direitos Hereditários datado de 24 
de abril de 2010, celebrado entre JOSE MANOEL DA SILVA, na qualidade de cedente vendedor, 
e ADALBERTO TADEU GARCIA DA SILVA e MARLI APARECIDA PRADO SILVA, na qualidade de 
cessionários e pais da requerente, posse essa que se refere ao IMÓVEL correspondente ao PRÉDIO 
situado Rua Caruxa, n° 8-A, antiga Rua A, com área construída de 139,30m², e seu terreno corres-
pondente a parte do lote 08 da quadra A, do loteamento denominado Jardim São Mateus, no Bairro do 
Campo limpo, no 29° Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de 125,00m²; cadastrado na 
Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 169.176.0071-6; imóvel esse que se acha-se 
registrado conforme a matricula n° 72.339, sob a titularidade dominial do Espólio de PENIDO ALVES 
DE FARIA. 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, do Espólio de PENIDO ALVES DE FARIA, JOSE MANOEL DA SILVA, EWERTON 
TADEU PRADO DA SILVA, BENEDITO BORBA DE ARAÚJO ou BENEDICTO BORBA DE ARAÚJO, 
ANA DA CONCEIÇÃO BORBA DE ARAÚJO, ARNALDO XAVIER FERNANDES CAMACHO, GLORIA 
DIAS CAMACHO, FRANCISCO XAVIER FERNANDES CAMACHO ou FRANCISCO XAVIER FER-
NANDES CAMACHO FILHO e MARIA PESCE CAMACHO, MARCIA SILVANA DE ASSIS, JOVINO 
JOSE DE SOUZA, ANA DE LIMA SOUZA e JOÃO TENORIO DOS SANTOS, oferecerem eventual(is) 
impugnação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos con-
frontantes, 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 Conse-
lho 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 
17 de junho de 2022. O Oficial.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA CAPITAL, por seu Oficial PLINIO ANTONIO CHAGAS, conforme dispõe o Artigo nº. 216-A da Lei 
Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi prenotado 
sob o nº 1.368.955, em 17 de agosto de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO DE RE-
CONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Extraordinário – Art. 1.242 do CC e Art. 216-A 
da Lei Federal 6.015/73), Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo legal, 
apresentado por DARCI DE CAMARGO, brasileira, solteira, aposentada, residente e domiciliada nes-
ta Capital, na Rua Torre de Marfim, nº 10, casa 02 – CEP: 05758-180- Campo Limpo – São Paulo/SP, 
a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini,  desde 1996, tendo sido adquirido 
através do instrumento de compromisso de venda e compra datado 02 de janeiro de 1.996 celebrado 
entre KAZUO KODA; HIDEO UENO; e JOSE ISAMU UENO; que adquiriram de MIGUEL GROSSI; 
sobre o IMÓVEL com área construída de 167,26m², situado na Rua Franklin Ribeiro de Almeida, nº 
548, esquina com a Rua Torre de Marfim, nº 10, correspondente a parte dos lotes nºs 24, 55, 56 e 
57, Campo Limpo – Pirajussara, com área de superfície de 82,52, no 29º. Subdistrito – Santo Amaro, 
imóvel esse cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 168.026.0204-1; 
imóvel esse que se acha registrado, conforme as matrículas nºs 267.430 e 267.431, deste 11º. Cartó-
rio de Registro de Imóveis, sob a titularidade dominial de MIGUEL.  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, KAZUO KODA; HIDEO 
UENO; MIGUEL GROSSI, JOSE ISAMU UENO; EDVALDO DAMASCENO DA COSTA; MARIA CAR-
VALHO PEREIRA; ELIZABETH APARECIDA CROCCI NEVES; TEREZA FERNANDES CROCCI; 
MARISA CROCCI FORCIONI; MARCOS CROCCI; ORGE CROCCI, oferecerem eventual(is) impug-
nação(ões), desde que  fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontan-
tes, 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 
17 de junho de 2022. O Oficial.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fidu-
ciário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ n° 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nºs 2.041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, INTIMA os 
devedores fiduciantes: ROBERTO BISKER, brasileiro, engenheiro, casado, RG N° 16.150.008-0-
SSP/SP, CPF/MF Nº 170.102.248-62, e SANDRA GOLDSTEIN BISKER, brasileira, administrador de 
empresas, RG N° 26.746.375-3 CPF/MF N° 255.226.918-40, para que no prazo de 15 dias, contados 
a partir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 
1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$32.252,95, acrescida dos juros e 
encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 243.562 deste Oficio, 
em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 2022.  (Protocolo 673.351)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: 
BANCO BRADESCO S.A., CNPJ n° 60.746.948/0001-12 com sede na(o) Núcleo Administrativo de-
nominado “Cidade de Deus”, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, INTIMA as devedores fiduciantes: NATALIA 
APARECIDA DA SILVA, brasileira, maior, empresária sócia, solteira, RG N° 38.145.102-1-SSP/SP, 
CPF/MF Nº 236.280.358-99 e VANIA MARIA DA SILVA, brasileira, maior, ajudante geral, solteira, RG 
N° 63.470.240-3-SSP/SP, CPF/MF Nº 999.167.031-91, para que no prazo de 15 dias, contados a par-
tir da data da última publicação, efetue neste Registro de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 
- Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de R$30.014,10, acrescida dos juros e encargos 
que vencerem até a data do efetivo pagamento. O não pagamento da quantia reclamada garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob nº 320.984 deste Oficio, em favor 
do credor fiduciário. São Paulo, 20 de junho de 2022. (Protocolo 695.661)

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação do credor fiduciário: NOBEL 
SECURITIZADORA S/A, CNPJ n° 28.610.131/0001-00 com sede na Avenida Angélica 2.510, Sala 
51, Consolação, São Paulo/SP, INTIMA o devedor fiduciante: EDUARDO RIBEIRO MANNA, brasi-
leiro, administrador de empresas, casado, RG N° 28.172.647-4-SSP/SP, CPF/MF Nº 281.995.388-30, 
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro 
de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$2.481.701,42, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 150.451 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 
2022.  (Protocolo 709.084)

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

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

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

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

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

21 e 22/06
4 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1021115-86.2019.
valor total: R$ 56,00






    
                   

  

                


  
                 




                   
             K-21e22/06

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0007366-73.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06


 

                  

    
                 
                  

                

 

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001840-66.2022.
valor total: R$ 28,00

             


               


   
               
           

   K-21e22/06

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000387-21.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06







                
                
               
  

    

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0037469-42.2021.
valor total: R$ 28,00





 



                 K-21e22/06

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005298-95.2013.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06



                   
            






             
  
      


             

21 e 22/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005684-05.2020.
valor total:  R$ 42,00

 K-21e22/06







               
              


                 
                  
      

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1022430-22.2019.
valor total: R$ 28,00





 
   
 
                   

                   
        K-21e22/06

21 e 22/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001041-55.2021.
valor total: R$ 28,00




            
                



  
                
  K-21e22/06

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/1997 - “PRESENCIAL E ONLINE” - Hugo Leo-
nardo Alvarenga Cunha, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 870, com escritório Av. Indianópolis, 
2826, Planalto Paulista - São Paulo/SP, devidamente autorizado pela Credora Fiduciária HESA 153 
– INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 17.132.615/0001-74, com sede 
em Mogi das Cruzes/SP, à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145 – 15º andar – Helbor 
Concept – Edif. Corporate – Jardim Armênia, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda 
de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos, firmado em 29/08/2018, no qual 
figura como fiduciante JOHNNY COSME YUE, brasileiro, empresário, RG nº 25435865-SSP/SP, CPF 
nº 263.730.318-29 e sua mulher MICHELE ALVES YUE, brasileira, farmacêutica, RG nº 29996532-
SSP/SP, CPF nº 286.591.828-98 residente e domiciliado à Rua Arlindo Scavone, nº 149, Casa 23, 
Jardim Santa Maria, Jacareí/SP, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo Presencial e On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 27/06/2022 às 10:15 horas, no Escritório 
do leiloeiro, situado na Av. Indianópolis, 2.826 - Planalto Paulista, em São Paulo/SP, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$ 472.604,81 (quatrocentos e setenta e dois mil, 
seiscentos e quatro reais e oitenta e um centavo). Caso não haja licitante, fica desde já designado 
o SEGUNDO LEILÃO no dia 04/07/2022 às 10:15 horas, no mesmo local, com lance mínimo igual 
ou superior à R$ 451.640,43 (quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta reais e 
quarenta e três centavos) com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído 
pelo imóvel abaixo. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. Parque Residencial Aquarius. A sala comercial 
nº 405, localizada no 4º pavimento da Torre A, integrante do empreendimento denominado CENTRO 
EMPRESARIAL AQUARIUS BY HELBOR, situado na Rua Doutor Orlando Feirabend Filho, do lotea-
mento PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, da comarca e 1ª circunscrição imobiliária de São José 
dos Campos, com a área privativa de 35,63m², área de uso comum de 14,0944m², sendo 8,9104m² 
de área de uso comum de divisão não proporcional e 5,184m² de área de uso comum de divisão pro-
porcional, encerrando a área total de 49,7244m², correspondendo-lhe uma fração ideal do terreno de 
0,001163529. Caberá a esta unidade o direito ao estacionamento de 1 veículo de passeio, em vaga 
indeterminada. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do arrematante. Matrícula nº 253.411 do 1º 
CRI de São José dos Campos/SP. Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro 
www.cunhaleiloeiro.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação conside-
ram o horário oficial de Brasília-DF. O devedor fiduciante será comunicado na forma do parágrafo 
2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, podendo o fiduciante adquirir sem concorrência de terceiros, 
o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham 
efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente 
através do site www.cunhaleiloeiro.com.br, em igualdade de condições com os participantes pre-
sentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, respeitado o direito de 
preferência do fiduciante. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra, constituindo ônus do interessado verificar suas condições “in loco”, previamente 
à realização do Leilão. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comis-
são do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, em cheques separados, inclusive 
o devedor fiduciante, no caso do exercício do direito de preferência, na forma da lei. O arrematante 
“on-line” terá prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. Havendo arrematação a escritura de venda e compra será lavrada em até 
60 dias úteis, contados da data do leilão. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas rela-
tivas à transferência do imóvel arrematado (ITBI, escritura e quaisquer outras despesas). As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 /1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 / 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Para mais informações – tel.: 
(11) 5586.3000 - Lances Online no Site: www.cunhaleiloeiro.com.br - Hugo Leonardo Alvarenga 
Cunha – Leiloeiro Oficial – JUCESP nº 870

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052747-56.2012.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
6ª Vara Cível, do Foro de Campinas, Estado de São Paulo, Dr(a). Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao RENATO ALEXANDRE ROSA, RG 20624526, CPF 137.894.288-41, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação Educacional Sagrado Coração de Jesus, visando a execução de 
dois cheques emitidos pelo requerido, ambos do Banco Bradesco, Cédula n° 000236, no valor original de R$ 500,00 e 
Cédula n° 000240, no valor original de R$ 1.000,00, devolvidas pelos motivos 22; e 11 e 12, respectivamente. Encontrando-
se o ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
pague a dívida no valor de R$ 1.608,53 (valor em 31/07/2012), devidamente atualizada, ou, em 15 dias, embargue a 
execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, 
acrescido de custas e honorários de advogado, arbitrados em 10%, prazos estes a fluir após o decurso do prazo do presente 
edital, sob pena de penhora, ficando advertidos 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 Campinas, aos 29 de 
março de 2022. 

Nos termos das disposições estatutárias e do artigo 44 da Lei n. 5764 de 16 de de-
zembro de 1971, e Lei Nº 12690, de 19 de Julho de 2012, convoca os seus coopera-
dos em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA , que será realizada no dia 02 de julho de 2022, na Estrada 
Manoel Lages do Chão, 590 Bairro Jardim Caiapiá CEP: 06705-050, na cidade de 
Cotia, Estado de São Paulo, em primeira convocação às 10 horas, com 2/3 (dois ter-
ços) dos seus cooperados; em segunda convocação às 11 horas, com metade mais 
um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 12 horas com o mínimo 
de 10 (dez) cooperados, para tratar da Seguinte Ordem do Dia: 01) Prestação de 
contas dos órgãos de administração, acompanhada do relatório de gestão e parecer 
do Conselho Fiscal, Balanço Geral e demonstração de sobras ou perdas apuradas 
do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e sua destinação. 
02) Plano de atividades para o próximo exercício. 03) Admissão de novos coopera-
dos. 04) Exclusão de Cooperados. 06) Outros Assuntos de interesses da cooperati-
va.  Cotia, 22 de junho de 2022. Marly Monteiro Andrade dos Santos - Presidente.”

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERNOVA COTIA 
RECICLA COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE COLETA E RECICLAGEM

CNPJ: 10.313.158/0002-56 NIRE: 35905482394”.

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 44/2022, PROCESSO: 314/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE 
MONITORAMENTO PÚBLICO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CENTRO DE SEGURANÇA INTEGRADA 
- CSI. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 07/07/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086. 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 47/2022, PROCESSO: 326/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
CITOLÓGICOS E ANÁTOMO PATOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA 
MULHER. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 08/07/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 51/2022, PROCESSO: 337/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO DE PEDRAS DIVERSAS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 11/07/2022 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) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
 MODALIDADE: Pregão Presencial 52/2022, PROCESSO: 338/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO DE MATERIAIS DE ROÇAGEM. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 14/07/2022 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

A11gazetasp.com.br
QUARTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2022 

A 
televisão no Bra-
sil, como uma se-
nhora de quase 
72 anos, com há-
bitos e costumes 

muito próprios, já mostrou 
que, para uma vida saudável 
e sem sobressaltos, o mais 
importante é saber fixar 
uma grade de programação. 
Criar atrativos e levar o pú-
blico a se acostumar ao que 
ele poderá encontrar naque-
le dia e horário. Dia desses, 
aqui se comentou a facili-
dade da Band em criar ex-
pectativa em torno das suas 
realizações. Que a sua dire-
ção sempre faz isso muito 
bem, mas que os resultados, 
em audiência e faturamen-
to, ainda deixam a desejar. 
Evidente que a conquista da 
Fórmula 1 e a contratação de 
Fausto Silva foram fatos dos 
mais significativos, capa-
zes de fazer toda a diferença, 

Band: TV de pouca acabativa mas que ainda precisam ser 
acompanhados de outras 
inciativas, capazes de dar 
unidade e promover o for-
talecimento da grade como 
um todo. Isso, lamentavel-
mente, ainda não vem acon-
tecendo. E quando se fala 
em um maior atendimento 
à programação, o que se re-
clama é um trabalho capaz 
de ir ao encontro daquilo 
que o público espera encon-
trar. Sem que isso até impli-
que em maiores ou novos 
investimentos, mas apenas 
em saber definir o que deve 
ou não ser produzido, o que 
pode ou não ser colocado 
no ar. Enfim, o que funciona 
ou não. Por exemplo: otimi-
zar a participação do seu de-
partamento de jornalismo, 
talvez não em programas, 
como hoje acontece, mas 
em atuação ou como pon-
tuação de grade, ao longo do 
dia pode ser um começo in-
teressante. Sempre funcio-
na. Voltar a dar ao esporte 
a importância do passado. 

E saber, por fim, eliminar o 
que não serve. Movimentos, 
enfim, que passam longe de 
aumentar gastos, mas que 
só exigem um pouco mais 
de esforço e maior 
criatividade.

TV Tudo
Só um adendo. Dentro da 
própria Band mesmo o alu-
guel da Vera Cruz e do Tea-
tro Itália encontra resistên-
cias. Até pela subutilização 
dos dois e falta de um me-
lhor planejamento, foi outro 
tiro no escuro. Ou mais dois.

Olho em tudo. Foi-se o tem-
po que o Ibope era a úni-
ca ferramenta que baseava 
os trabalhos das agências 
de propaganda para distri-
buição de suas verbas. Mar-
cos Quintela, presidente da 
Y&R, em conversa com a 
coluna, garante que hoje há 
um levantamento de tudo, 
incluindo cliques nas redes 
sociais. Nenhum dado é 
desprezado.

INSTAGRAM

HORÓSCOPO

O CRAVO E A ROSA
 14h45, na Rede Globo

Catarina cuida de Petruchio. Joa-
quim arca com os prejuízos provo-
cados por Januário à companhia de 
bondes. Hildegard hipnotiza Fábio. 
Dinorá confi rma que Edmundo 
esteve no casamento de Batista. 
Cornélio avisa Dalva que Serafi m 
deve meses de aluguel. Bianca mar-
ca encontro com Edmundo. Fábio 
entra em transe com a hipnose 
de Hildegard. Lourdes e Bárbara 
também. Dalva pede que Kiki 
descubra se Dinorá e Celso estão 
juntos. Batista dorme durante uma 
reunião política. O médico avisa que 
Petruchio está gravemente doente.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo

Cassiano conta a Lara que Flora o 
procurou. Lara diz que Flora é uma 
assassina fria. Cassiano diz a Lara 
que entregou o cheque à família 
carente. Edivaldo exige que Céu lhe 
dê o dinheiro. Céu acaba presa, após 
jantar em um restaurante chique 
e não ter como pagar. Um policial 
se compadece de Céu e dá dinheiro 
para ela voltar para casa. Céu dor-
me na rua e chora. Rita se demite. 
Didu se revolta ao ver o jornal com 
a manchete contra Elias. Romildo 
assegura que Didu só ganha se 
manchar a reputação de Elias. Dedi-
na defende Elias em Triunfo.

RESUMO DAS NOVELAS

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

Davi decide dar a joia que comprou 
para Iolanda como pagamento a 
Sueli. Eugênio anuncia que fará 
uma viagem e Úrsula fi ca com 
medo. Mariana revela a Leopoldo, 
Arminda e Isadora os planos de 
Francisco contra o fi lho. Joaquim 
se recusa a participar da ideia de 
Isadora para salvar Leopoldo e Plí-
nio, e Davi se oferece para ajudar a 
amada. Sueli garante a Rafael que 
contará para Isadora de seu relacio-
namento com Joaquim. Giovanna 
gosta quando Cipriano afi rma que 
não ama mais Emília. Lorenzo 
declara seu amor por Letícia. Sueli 
alerta Joaquim para os planos de 
Rafael contra ele.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo

Andréa tenta despistar o interesse 
de Moa em suas fotos. Ítalo explica 
a Rico por que não quer voltar a 
trabalhar na siderúrgica. Lou conta 
para Olivia que ela e Pat criaram 
uma coreografi a para a apresen-
tação que farão juntas na dança 
vertical. Andréa se consulta com 
uma cartomante e acredita que 
Moa é o homem de suas previsões. 
Regina se encontra com o primo, 
Ângelo. O pescador comenta que 
Samuel viu Anita na rua achando 
que era Clarice e está chocada.

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

Irma não acredita no pacto que 
Trindade afi rma ter feito. Maria 
Bruaca pede a Zefa que não conte 
nada a Tenório sobre ela e Alcides. 
Renato diz a Zuleica que parece 
que Tenório está fugindo da polícia. 
Renato não entende o motivo de 
Zuleica defender Tenório e enfrenta 
a mãe perguntando se ela real-
mente não esconde algo dos fi lhos. 
Maria Bruaca pede para Alcides 
esquecê-la, e o peão ameaça contar 
tudo para Tenório. Filó sente ciúmes 
do elogio que José Leôncio faz a 
Jove. Juma sente que Jove voltou 
diferente da viagem que fez com 
o pai. José Leôncio não gosta de 
saber que Tadeu voltou a namorar 
Guta. Juma atira nos pés de Jove e o 
manda deixar a tapera.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT

Haydee diz para Peixoto que Flávio 
sabe fazer as coisas sem deixar 
nenhuma pista, mas que essa nova 
Haydee vai virar o jogo. Gustavo 
chega em casa muito abalado e é 
recebido por Estefânia. Silvana diz 
para Leonardo que Gustavo não irá 
para a convenção na Bahia e pediu 
para ele ir no lugar. A secretária 
conta ainda que irá junto com ele, 
o que é uma notícia totalmente 
inesperada para Leonardo.

Por Flávio Ricco
Colaboração:  José Carlos Nery

ÁRIES. 
Os astros estão mos-
trando aqui que você 

deve ter facilidade pra impressio-
nar todo mundo e escolher bem 
com quem se relaciona. Tudo 
indica que irá fechar excelentes 
parcerias e oportunidades.

TOURO. 
Pode se magoar fácil e 
guardar ressentimen-
tos, mas a dica dos 

astros é não reprimir nenhuma 
energia e usá-la de maneira 
produtiva, taurinas e taurinos. 
Canalize bem suas emoções!

GÊMEOS. 
Talvez conte até com 
a ajuda de gente pró-
xima, sobretudo seus 

colegas e parças, Gêmeos. Nas 
amizades, só tenha cautela pra 
forçar a barra e tretar. Controle 
também o sincericídio.

CÂNCER. 
Os astros pedem cau-
tela pra não correr o 
risco de forma precipi-

tada ou irresponsável, beleza? Se 
está na pista, o bate-papo com 
o crush deve render, mas você 
tende a se manter reservado.

LEÃO. 
Os astros revelam 
que o seu signo não 

deve fi car parado. Com a mente 
animada, com convicções forte 
e a fi m de abrir horizontes, deve 
tomar decisões pá pum! Só tente 
controlar a impulsividade.

VIRGEM. 
Alô, alô, Virgem! Os 
astros dão um rolê na 
sua Casa das Trans-

formações e prometem deixar o 
seu signo mais emotivo, intenso 
e corajoso. Tudo indica que irá se 
jogar de cabeça no trabalho.

LIBRA. 
Os astros só pendem 
pra controlar a impa-
ciência e irritação pra 

não tretar com ninguém e correr 
o risco de detonar suas alianças 
ou romper relações. Deus me 
defenderay, amem!.

ESCORPIÃO. 
Tudo indica que irá 
tomar a iniciativa e 
dar duro no serviço. Há 

chance de assumir um cargo de 
liderança no trabalho. Oxalá! Sua 
saúde deve fi car fi rme e forte, 
embora possa pintar uma dor.

SAGITÁRIO. 
Sagita, o céu mostra 
que você conta com 

sorte e coragem pra ir atrás do 
que deseja. É pra glorifi car de pé! 
De quebra, conta com facilidade 
pra fazer contatos. Esbanjando 
pique, não deve fi car parade.

CAPRICÓRNIO. 
O desejo de ter abun-
dância em casa tende 
a fi car forte, mas não 

deve fi car esperando as coisas 
caírem do céu, não. Você toma 
decisões impulsionado por esse 
desejo e vai buscar o que quer.

AQUÁRIO. 
Seu lado impulsivo 
pode dar as caras, 
corre o risco de falar o 

que vier à sua cabeça. Cautela! 
Estudos estão favorecidos. Vênus 
se muda para o seu paraíso as-
tral e a vida amorosa deslancha.

PEIXES. 
Rola uma aglomera-
ção de planetas na sua 
Casa da Fortuna e isso 

signifi ca que você deve nadar na 
grana – como dizem, dessa água 
não bebereis, me afogarei! Tudo 
indica que é dia de glória.

A leitura 
na medida 
certa.

ANUNCIE: 
11. 3729-6600

CRUZADAS
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Curtas

SHOW EXTRA. Demi 
Lovato anunciou, nesta 
segunda (20), mais um 
show em São Paulo an-
tes de tocar no Rock in 
Rio 2022. A nova apre-
sentação acontece no 
dia 31 de agosto, um dia 
após a data já anunciada 
no Espaço Unimed, anti-
go Espaço das Américas 
na Barra Funda. Os in-
gressos começam a ser 
vendidos em pré-venda 
na quarta (22) e para pú-
blico geral na sexta (24). 
Ainda há ingressos para 
o dia 30 de agosto.

TERCEIRA VEZ. O can-
tor Jorge, que faz du-
pla com Mateus, vai ser 
pai pela terceira vez. O 
anúncio foi feito pelas 
redes sociais da dupla 
sertaneja. O músico já 
tem Sara, 1, e Davi, 5, 
como filhos. Em vídeo 
que revela a gravidez da 
esposa, ele lê uma carta 
como se tivesse sido es-
crita pelo bebê, de ape-
nas cinco semanas na 
barriga da esposa, Ra-
chel Boscatti.

FAUSTÃO. O apresenta-
dor Fausto Silva, 72, re-
solveu abrir a sua casa 
para alguns jogadores 
de futebol. Ele progra-
mou um almoço e rece-
beu craques como Vini 
Jr. e Rodrygo, ambos do 
Real Madrid, e o ex-jo-
gador Kaká. Porém, o 
que chamou a atenção 
foi a roupa de Faustão. 
Ao usar um look todo 
preto, tênis de cano alto 
e jaqueta roxa.

“Ela é uma 
personalidade 
única”. 
Manu Gavassi fala sobre 
Rita Lee e a participação 
que fará em show em 
homenagem a cantora.

N
a madrugada 
desta terça-fei-
ra (21), o jati-
nho particular 
de Neymar preci-

cou fazer um pouso forçado 
após um problema no para-
-brisa, segundo informações 
do jornal The Sun. O craque 
do PSG voltava de Barbados 
com a namorada, Bruna Bian-
cardi, a irmã, Rafaella Santos, 
e alguns amigos. De acordo 
com o portal, a aeronave pre-
cisou pousar em Boa Vista, 
Roraima, mas felizmente to-
dos estão bem e em seguran-
ça após o susto. Horas antes 
do ocorrido, Neymar e Ra-
faella posaram juntos numa 
pista de aeroporto. Depois, o 
craque publicou uma foto de 
dentro de um avião, marcan-
do Miami como localização.

NEYMAR
Jatinho faz pouso emergencial
O jatinho particular 
de Neymar precisou 
fazer um pouso 
forçado após um 
problema no  
para-brisa

Mussi
Rodrigo Mussi usou as redes 
sociais para contar aos segui-
dores que passou no local em 
que sofreu o grave aciden-
te de carro no dia 31 de mar-
ço deste ano. Nesta segunda 
(20), no stories do Instagram, 
o ex-participante do BBB 22 
postou um vídeo mostrando 
a Marginal Pinheiros, em SP, 
e depois falou sobre a expe-
riência de retornar ao local.

Miss Brasil
Morreu na segunda-feira (20) 
a miss Brasil Continentes Unidos 
2018, Gleycy Correia, aos 27 anos. 
Ela estava internada há dois me-
ses em coma devido complica-
ções de uma cirurgia de amigda-
lite. A confirmação da morte da 
modelo foi dada pelo pastor Jak 
Abreu, amigo da família. A pági-
na oficial do CNB (Concurso Na-
cional de Beleza) lamentou  
a morte de Gleycy.

Celebridades comentam novo single
“Break My Soul”, single da cantora Beyoncé lançado na madrugada desta terça-feira (21), mo-
tivou uma chamada de vídeo de Luísa Sonza para Ludmilla. “Liguei na hora para saber do ál-
bum da Bey”, contou Luísa nas redes sociais. Ludmilla, que no início da carreira era conheci-
da como MC Beyoncé, vibrou com o lançamento. “Ouvi ‘Break My Soul’, da Beyoncé. Eu amo 
essa mulher demais. Meu Deus, tô surtando”, disse A música fará parte de “Renaissance”, o 
sétimo disco solo da cantora, que vai ser lançado em 29 de julho.
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go Espaço das Américas 
na Barra Funda. Os in-
gressos começam a ser 
vendidos em pré-venda 
na quarta (22) e para pú-
blico geral na sexta (24). 
Ainda há ingressos para 
o dia 30 de agosto.

TERCEIRA VEZ. O can-
tor Jorge, que faz du-
pla com Mateus, vai ser 
pai pela terceira vez. O 
anúncio foi feito pelas 
redes sociais da dupla 
sertaneja. O músico já 
tem Sara, 1, e Davi, 5, 
como filhos. Em vídeo 
que revela a gravidez da 
esposa, ele lê uma carta 
como se tivesse sido es-
crita pelo bebê, de ape-
nas cinco semanas na 
barriga da esposa, Ra-
chel Boscatti.

FAUSTÃO. O apresenta-
dor Fausto Silva, 72, re-
solveu abrir a sua casa 
para alguns jogadores 
de futebol. Ele progra-
mou um almoço e rece-
beu craques como Vini 
Jr. e Rodrygo, ambos do 
Real Madrid, e o ex-jo-
gador Kaká. Porém, o 
que chamou a atenção 
foi a roupa de Faustão. 
Ao usar um look todo 
preto, tênis de cano alto 
e jaqueta roxa.

“Ela é uma 
personalidade 
única”. 
Manu Gavassi fala sobre 
Rita Lee e a participação 
que fará em show em 
homenagem a cantora.

N
a madrugada 
desta terça-fei-
ra (21), o jati-
nho particular 
de Neymar preci-

cou fazer um pouso forçado 
após um problema no para-
-brisa, segundo informações 
do jornal The Sun. O craque 
do PSG voltava de Barbados 
com a namorada, Bruna Bian-
cardi, a irmã, Rafaella Santos, 
e alguns amigos. De acordo 
com o portal, a aeronave pre-
cisou pousar em Boa Vista, 
Roraima, mas felizmente to-
dos estão bem e em seguran-
ça após o susto. Horas antes 
do ocorrido, Neymar e Ra-
faella posaram juntos numa 
pista de aeroporto. Depois, o 
craque publicou uma foto de 
dentro de um avião, marcan-
do Miami como localização.
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Jatinho faz pouso emergencial
O jatinho particular 
de Neymar precisou 
fazer um pouso 
forçado após um 
problema no  
para-brisa

Mussi
Rodrigo Mussi usou as redes 
sociais para contar aos segui-
dores que passou no local em 
que sofreu o grave aciden-
te de carro no dia 31 de mar-
ço deste ano. Nesta segunda 
(20), no stories do Instagram, 
o ex-participante do BBB 22 
postou um vídeo mostrando 
a Marginal Pinheiros, em SP, 
e depois falou sobre a expe-
riência de retornar ao local.

Miss Brasil
Morreu na segunda-feira (20) 
a miss Brasil Continentes Unidos 
2018, Gleycy Correia, aos 27 anos. 
Ela estava internada há dois me-
ses em coma devido complica-
ções de uma cirurgia de amigda-
lite. A confirmação da morte da 
modelo foi dada pelo pastor Jak 
Abreu, amigo da família. A pági-
na oficial do CNB (Concurso Na-
cional de Beleza) lamentou  
a morte de Gleycy.

Celebridades comentam novo single
“Break My Soul”, single da cantora Beyoncé lançado na madrugada desta terça-feira (21), mo-
tivou uma chamada de vídeo de Luísa Sonza para Ludmilla. “Liguei na hora para saber do ál-
bum da Bey”, contou Luísa nas redes sociais. Ludmilla, que no início da carreira era conheci-
da como MC Beyoncé, vibrou com o lançamento. “Ouvi ‘Break My Soul’, da Beyoncé. Eu amo 
essa mulher demais. Meu Deus, tô surtando”, disse A música fará parte de “Renaissance”, o 
sétimo disco solo da cantora, que vai ser lançado em 29 de julho.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Frase

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 

PROMOÇÃO 
JANTAR  

Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas 

variadas,  Sushi, Sashimi e Camarão

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

B1gazetasp.com.br
Quarta-feira, 22 De junho De 2022 Economia

 A Com o mote “tá tudo muito 
caro, o povo é que sente!”, nos 
dias 24, 25 e 26 de junho a po-
pulação brasileira vai às ruas 
denunciar o estrago que a po-
lítica econômica e social ado-
tada pelo governo de Jair Bol-
sonaro (PL) está fazendo em 
suas vidas.

Serão três dias do Mutirão 
de Mobilização, organizado 
pelo Movimento Juntos Pelo 
Brasil por meio de seus Comi-
tês Populares em Defesa da 
Classe Trabalhadora e pela De-
mocracia.

As ações serão feitas tanto 
em comércio – supermerca-
dos, feiras, quitandas, padarias 
e outros locais onde os brasilei-
ros ‘sentem o peso dos preços’ 
– quanto nas redes sociais para 
dar ainda mais visibilidade a 
insustentável realidade de ca-

restia e fome pela qual passa o 
Brasil com Bolsonaro.

A cada ida ao supermerca-
do, o brasileiro constata ain-
da mais uma realidade que já 
se tornou insustentável. Pre-
ços cada vez mais altos. Poder  
compra cada vez menor. A si-
tuação é crítica para milhões 
de famílias que já não conse-
guem mais comprar nem o 
básico para o mês.

O presidente parece igno-
rar o caos que seu governo 
criou, se concentra em atacar 
direitos sociais e trabalhistas, 
nem pensa em rever ou aca-
bar com a política de Preço de 
Paridade de Importação (PPI) 
da Petrobras, a verdadeira res-
ponsável pelos preços altos 
dos combustíveis, que impac-
tam fortemente nos índices de 
inflação. (CUT)

População vai às ruas 
contra preços altos

SINDICAL

 A Com as frases “O Preço 
do Asfalto vai disparar se a 
Petrobrás vender a Lubnor 
- e a buraqueira vai aumen-
tar”, o Sindicato dos Petro-
leiros do Ceará/Piauí (Sindi-
petro) colocou 50 outdoors 
em Fortaleza.

A campanha tem o objeti-
vo de alertar prefeitos e verea-
dores sobre os perigos de um 
monopólio privado na produ-
ção de lubrificantes caso a ven-
da da refinaria Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste (Lub-
nor) se concretize.

Segundo a direção sindi-
cal, haverá aumento dos cus-
tos de pavimentação devido 

à constante elevação de preço 
em função das oscilações do 
mercado internacional.

Atualmente, a Petrobrás 
pratica correções nos preços 
do asfalto trimestralmente, 
isso porque ela é produtora 
de petróleo e detêm margens 
de lucro, que a permitem ab-
sorver essas oscilações.

Já o comprador da Lubnor 
não é produtor de petróleo e 
vai repassar integralmente as 
oscilações de mercado para o 
produto, isto é, o asfalto.

Isso vai impactar nas licita-
ções das prefeituras, haja vista 
as demandas constantes por 
aditivos nos contratos. (CUT)

Sindipetro protesta 
por meio de outdoors

 D A campanha tem o objetivo de alertar prefeitos e vereadores 
sobre os perigos de um monopólio caso venda da Lubnor ocorra

SINDIPETRO

 D Segundo o Ipea, a 
exportação de bens e 

serviços apresentou 
crescimento de 1,5% no 

trimestre móvel findo em 
abril em comparação ao 

mesmo período do ano 
passado

AGÊNCIA BRASIL

O Monitor do PIB-FGV aponta cres-
cimento de 0,3% na atividade eco-
nômica em abril na comparação 
com o mês anterior, consideran-
do-se dados com ajuste sazonal. 

Na comparação interanual, a economia cres-
ceu 3,6% em abril e 2,8% no trimestre móvel 
terminado em abril.

Os dados foram divulgados hoje (21) pelo 
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Segundo a coordenadora da pesquisa, Ju-
liana Trece, o crescimento de 0,3% do PIB em 
abril em comparação a março é o terceiro con-

secutivo, embora seja a uma taxa menor 
que as anteriores.

“A despeito do cresci-
mento da agropecuária e 
da indústria, o setor de ser-
viços parou de contribuir 
para o PIB da mesma for-
ma que vinha contribuindo, 

principalmente devido a retração de comércio 
e transporte. Pela ótica da demanda, o consu-
mo das famílias também cresce pelo terceiro 
mês consecutivo. O único segmento de consu-
mo a retrair foi o de produtos duráveis, o que 
pode ser reflexo da elevação da taxa de juros 
e das incertezas com relação ao desempenho 
econômico e político no ano eleitoral”, expli-
cou Juliana.

Em termos monetários, estima-se que o 
acumulado do PIB até abril, em valores cor-
rentes, foi de R$ 2,98 trilhões.

CONSUMO DAS FAMÍLIAS.
O consumo das famílias cresceu 4,8% no tri-
mestre móvel findo em abril em comparação 
ao mesmo período do ano passado. O consumo 
de serviços (7,5%), de bens não duráveis (2,1%) e 
de bens semiduráveis (13,3%) foram os respon-
sáveis por esse crescimento. Em contrapartida, 
o consumo de bens duráveis foi o único com-
ponente em queda. (AB)

PIB cresceu 0,3% em 
abril, aponta Instituto 
Brasileiro de Economia

A Formação Bruta 
de Capital Fixo 
(FBCF), que são os 
investimentos, 
teve retração de 
5,2% no trimestre 
móvel terminado 
em abril em 
comparação ao 
trimestre de 2021

Fique 
ligado  

 D Entre as críticas à Petrobras, Sachsida lembrou que embora 
ocupe o 6º lugar em produção no mundo, a estatal é a 3ª em lucro

D

“Governo 
não pode 
interferir
em preços”
PETROBRAS. Ministro de Minas e Energia 
disse nesta terça que não é possível 
interferir no preço dos combustíveis

Um dia depois da renún-
cia de José Mauro Coe-
lho da presidência do da 
Petrobras, o ministro de 
Minas e Energia, Adolfo 

Sachsida, disse nesta terça-feira (21) 
que não é possível interferir no preço 
dos combustíveis da estatal. A decla-
ração foi dada em audiência pública 
conjunta das comissões de Fiscaliza-
ção Financeira e Controle; de Finan-
ças e Tributação; de Minas e Energia; 
e de Viação e Transporte da Câmara 
dos Deputados.

Durante sua exposição inicial, Sa-
chsida ressaltou que os preços prati-
cados são uma decisão da empresa. 
“Não está no controle do governo. E, 
honestamente, preço é uma decisão 
da empresa, não do governo. Além 
disso, nós temos marcos legais que 
impedem a intervenção do governo 
numa empresa, mesmo o governo 
sendo acionista majoritário”, disse.

TROCA.
O ministro de Minas e Energia disse 
que, apesar de o “respeitar muito” o 
ex-presidente da Petrobras, a troca no 

comando da empresa já estava decidi-
da. Adolfo Sachsida disse que tão logo 
assumiu como ministro - no mês pas-
sado - achou por bem promover uma 
troca na empresa por acreditar que é 
o momento de aumentar a competi-
tividade da empresa. “Não há como 
ajudar o consumidor brasileiro com 
a estrutura atual que a empresa tem, 
um enorme poder de mercado, de um 
lado hora ela é estatal, hora ela é pri-
vada”, disse.

O ministro acrescentou que, com 
o apoio do presidente, em nome des-
se cenário de mais competição, indi-
cou Caio Paes de Andrade para função 
pelo fato de ser “uma pessoa com ex-
periência em setores muito competiti-
vos para levar para a Petrobras essa ex-
periência importante de competição 
de valorização da marca”.

Pressionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
José Mauro Ferreira Coelho renunciou 
ontem ao comando da Petrobras pou-
co mais de dois meses após assumir 
a estatal. A decisão foi tomada depois 
que a empresa anunciou, na sexta (19), 

um novo reajuste de 14,26% no diesel 
e de 5,18% na gasolina na refinaria.

GUERRA.
O ministro disse que “existe, sim, um 
problema de tributação nos preços de 
combustíveis”, e que o governo tenta 
amenizar a situação agravada pela re-
dução da oferta decorrente da guerra 
na Ucrânia.

Ainda sobre a política de preços, 
Sachsida destacou que a Petrobras é 
uma companhia listada em bolsa e 
que as decisões da companhia são to-
madas única e exclusivamente pelo 
seu presidente, seus diretores e pelo 
seu conselho de administração. “Não 
há influência do governo nessas deci-
sões. O que o governo faz é escolher 
o presidente e indicar alguns mem-
bros do conselho de administração 
para que você dê determinado norte à 
companhia”, afirmou.

Adolfo Sachsida destacou a “parce-
ria entre o governo federal e o Con-
gresso Nacional” para a implemen-
tação de medidas tributárias que 
diminuam o impacto do preço dos 
combustíveis para os brasileiros. (AB)

 A A CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça) da Câma-
ra dos Deputados aprovou a 
admissibilidade da PEC que 
estabelece o piso salarial na-
cional para enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enferma-
gem e parteiros.

O parecer pela admissibili-
dade, elaborado pela deputa-
da Bia Kicis (PL-DF), foi apro-
vado em votação simbólica. A 
proposta precisa ser analisada 
por uma comissão especial an-
tes de seguir para o Plenário. 
O texto já tinha sido aprova-
do pelo Senado em 2 de junho.

A PEC foi elaborada e apro-
vada para dar segurança jurí-
dica para o piso nacional da 
categoria.

Um projeto de lei prevendo 
o mínimo salarial para a enfer-
magem já havia sido aprovado 
pelo Congresso Nacional. No 
entanto, a proposta nem che-
gou a ser encaminhada pela 

Câmara dos Deputados para a 
sanção presidencial, pois havia 
receio de veto de Jair Bolsonaro 
(PL) ou mesmo de ações judi-
ciais. Isso porque havia o risco 
de a proposta configurar vício 
de iniciativa.

O texto da PEC determina 
que uma lei federal vai insti-
tuir os pisos salariais nacionais 
para os enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem e 
parteiros. Ou seja, permite que 
o projeto de lei aprovado ante-
riormente tenha condições le-
gais de ser aplicado.

O projeto cria um piso de 
R$ 4.750 para os enfermei-
ros. Técnicos em enferma-
gem receberiam 70% desse 
valor, e auxiliares de enfer-
magem e parteiros, 50%. De 
acordo com a proposta, o 
valor será corrigido anual-
mente com base no INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor). (FP)

CCJ aprova PEC do 
piso de enfermeiros
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 41/2022

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público 
que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
08/2022, Processo n° 41/2022, com encerramento no dia 05/07/2022, às 09:00 horas, 
tendo como objetivo registro de preço para eventual aquisição de “ração animal” para 
cães e gatos, para atender as necessidades do centro de zoonoses, durante o período 
de 12 (doze) meses, com entrega parcelada, mediante as condições estabelecidas 
neste edital e aquelas que compõem seus anexos. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.
sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 21 de junho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022 – Processo Licitatório nº 145/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ACORDO 
COM O CONVÊNIO Nº 100818/2022, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 21/06/2022.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 05/07/2022 às 08:30 horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também 
no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022 – Processo Licitatório nº 146/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 21/06/2022.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 06/07/2022 às 08:30 horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também 
no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022 – Processo Licitatório nº 147/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MASSA ASFÁLTICA A FRIO, PARA O DEPARTAMENTO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJOBI – SP E PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 21/06/2022.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 07/07/2022 às 08:30 horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também 
no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2022

Data da Abertura: 21/06/2022
Data do Encerramento: 18/07/2022 às 09:00 horas.
OBJETO: Alienação de Bens a saber:

ITEM QTD. DESCRIÇÃO VALOR MÍNIMO 
DE LANCE

1 1 Pá Carregadeira (Caterpillar)  R$ 60.000,00 

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

Trator (Murray 26 HP) 

Trator (Murray 18.5 HP)

Picador Triturador PDG 230 TAC-R

Ônibus, MB, Branco, Diesel 

Jumper Marimar, Citroen, Branco, Diesel, (Ambulância)

Retroescavadeira (New Holland, LB90 )

R$ 5.000,00 

R$ 4.000,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 25.000,00

R$ 45.000,00

O Edital completo poderá ser obtido á Rua Cincinato Braga, 360, Centro, Itajobi/SP, no Setor de Lici-
tação das 09:00 as 17:00 horas, e também no site www.itajobi.sp.gov.br
Legislação Lei Federal nº 14.133/2021.

Itajobi/SP, 21 de junho de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

EXTRATO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nª 01/2022
A Prefeitura Municipal de ALAMBARI faz saber que fará realizar, em conformidade com 
a Lei Municipal Nº 344/2004, alterada pela Lei Municipal nº 641/2016, o Processo Seletivo 

Simplificado nº 1/2022 visando à contratação por tempo determinado para funções na área da 
Saúde, conforme abaixo descrito: 

Nº FUNÇÃO Nº de 
VAGAS

CARGA 
HORÁRIA

VENCIMENTO 
BÁSICO

REQUISITOS MÍNIMOS
(a serem comprovados no 

ato da contratação)

1 Fonoaudiólogo (a) 1 20 horas 
semanais R$ 2.670,00

Graduação em 
Fonoaudiologia; inscrição 
no Conselho Regional de 

Fonoaudiologia

A contratação será efetuada pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 4º, inciso II e 
parágrafo único da Lei Municipal 344/2004, podendo ser prorrogadas uma única vez, a desde que 
devidamente justificado pela Administração Municipal, conforme suas necessidades institucionais. 
A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Alambari, na Rua Dahir Rachid, 1245 – Centro, no período de 27 de junho a 01 de julho de 2022, 
das 08:00 às 16:00 horas.
E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, o edital integral estará disponível para consulta no site www.alambari.sp.gov.br, na sede 
da Prefeitura Municipal de Alambari, na Rua Dahir Rachid, 1245 – Centro, Alambari/SP  e publicado 
no órgão de imprensa oficial do Município de ALAMBARI, 

ALAMBARI, 20 de junho de 2022.
João Paulo Dantas Pinto

Prefeito do Município de ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00511/22, Processo 
siafem 20220038648 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00453, Oferta de Compra 
092301090572022OC00508  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de  CARGA PARA GRAMPEADOR END. LINEAR CORTANTE 60MM, GRAMPEADOR 
ENDOSCÓPICO LINEAR CORTANTE, CARGA P/GRAMP.ENDO LINEAR CORTANTE 60MM, 
CARGA GRAMPEADOR ENDOSCOPICO 60MM, TECIDO ESPESSO, cuja sessão pública será 
realizada no dia 06/07/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início do prazo 
para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00569/22, Processo 
siafem 20220467661 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/02906, Oferta de Compra 
092301090572022OC00632 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de BROCA PARA EQUIPAMENTO MEDICO EXTRA LONGA DIAMANTADA 4 MM, BROCA 
PARA EQUIPAMENTO MEDICO DIAMANTADA 3MMX100MM, BROCA PARA EQUIPAMENTO 
MEDICO DIAMANTADA 2MMX100MM, BROCA PARA EQUIPAMENTO MEDICO DE 1,5 
A 1,7 MM, BROCA FRESA PARA EQUIPAMENTO MEDICO 1,6 A 2,3, cuja sessão pública será 
realizada no dia 07/07/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “enegociospublicos”, Data do início do prazo para 
envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes 
licitações:PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.114/2022 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 193/2022, OBJETO:     Registro de Preços para 
eventual locação de estrutura de alumínio Box Truss, Q15, Q25 e 
Q30, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 15/07/2022 AS 16 
horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 18/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 23.881/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2022, 
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços em curso de aperfeiçoamento em transporte coletivo, emer-
gência e escolar a serem ministrados aos Servidores motoristas da 
Secretaria de Educação e da Saúde. RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS INICIAIS ATÉ: 15/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
18/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 28.539/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2022, OBJETO:     Registro de preços 
para eventual locação de tendas tipo pirâmide, para uso nos eventos 
desta prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) 
meses, RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 07/07/2022 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 08/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 28.820/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2022, 
OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição de livro ilus-
trado de figurinhas autoadesivas, para educação de trânsito nas es-
colas da Cidade de Atibaia, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses.  RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 15/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 18/07/2022 AS 08h30. 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 28.819/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 197/2022, OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição 
de papel higiênico, destinado ao uso em diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses.  RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 15/07/2022 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 18/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 28.817/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2022, 
OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
hidráulicos, destinados as diversas Secretarias desta Prefeitura, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.  RECEBI-
MENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 20/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
28.821/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2022, OBJETO: Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros, destina-
dos ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino, com entre-
gas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.  RECEBIMENTO 
DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 20/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
28.824/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2022, OBJETO:     Re-
gistro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e 
higienização, destinados ao uso nas diversas Secretarias desta Pre-
feitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) me-
ses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 27/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 24.470/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2022, 
OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
de expediente (clips, corretivos, envelope saco, estilete, pastas e pin-
cel marcador atômico), e bateria alcalina, destinados ao consumo em 
diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses.   RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS 
E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 20/07/2022 AS 
08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 29.757/2022 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 202/2022, OBJETO:     Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de água mineral natural, envasada em 
galões de 20 (vinte) litros, destinado a diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses.   RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/07/2022 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 06/07/2022 AS 08h30. Para aquisição 
dos editais os interessados deverão acessar os sites http://www.ati-
baia.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, ainda, na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 16 h, após 
recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão 
fornecidas. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 27.531/2022 – CONCOR-
RÊNCIA PUBLICA Nº 010/2022, OBJETO: Contratação de empresa 
especializada com fornecimento de material e mão de obra para ser-
viços de revitalização de iluminação ornamental, revisão de circuito 
eletrico, substituição e instalação de luminárias públicas de led, no 
lago do Major, Praça da Matriz e do Rosário, Atibaia/SP.  ENTREGA 
DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documenta-
ção”, às 9 horas do dia 25 de julho de 2.022, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 27.613/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 
011/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada com for-
necimento de material e mão de obra para execução de rede de dis-
tribuição e iluminação pública, com instalações elétricas de média e 
baixa tensão, bairro Alvinópolis II, Atibaia/SP.  ENTREGA DOS ENVE-
LOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 14 
horas do dia 25 de julho de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNI-
CO Nº 27.491/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 012/2022, OB-
JETO: Contratação de empresa especializada com fornecimento de 
materiais e mão de obra para e implantação de novos pontos de ilumi-
nação pública, modernização dos pontos existentes, com instalações 
elétricas de média e baixa tensão, na Estrata Isaichi Takebayaschi 
(Trecho 01), bairro da Usina, Atibaia/SP  ENTREGA DOS ENVELO-
PES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 09 horas 
do dia 26 de julho de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
27.517/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 013/2022, OBJETO: 
Contratação de empresa especializada com fornecimento de mate-
riais e mão de obra para expansão e implantação de novos pontos de 
iluminação pública, modernização dos pontos existentes, com instala-
ções elétricas de média e baixa tensão, intervenção no SEP, em diver-
sas Ruas no Bairro Portão, Atibaia/SP.  ENTREGA DOS ENVELOPES 
E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 14 horas do 
dia 26 de julho de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
28.826/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 014/2022, OBJETO: 
Registro de preços eventual prestação de serviços de execução de 
reciclagem de pavimento, recuperação de base e sub-base, microre-
vestimento, para manutenção e conservação de vias pavimentadas e 
de terra, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamen-
tos, pelo prazo de 12 meses, para uso da secretaria de serviços, de 
forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.  ENTREGA 
DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documenta-
ção”, às 09 horas do dia 27 de julho de 2.022, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 28.825/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 
015/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada, com for-
necimento de material e mão de obra para serviços de revitalização 
da Pedra Grande e pavimentação da Estrada de Acesso, Convênio 
DADETUR 278-2021.  ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA 
SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 14 horas do dia 27 de julho 
de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos editais os interessados deverão 
acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou  ainda, na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 16 h, após 
recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão 
fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, 
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 
21 de junho de 2.022. Everaldo da Silva - Departamento de Licita-
ções. AVISO – NOVA DATA - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
25.783/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2022, OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de siste-
mas de informação, de gestão, operação, inteligência e gerenciamen-
to da G.C.M. da cidade de Atibaia-SP, com fornecimento de materiais 
em regime de comodato, serviço de instalação, treinamento, manu-
tenção e reposição de peças, em cumprimento à Lei Federal n. 
13.589, de 04 de janeiro de 2.018. A Secretaria de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que foi REDE-
SIGNADO para até as 16h:00 do dia 05/07/2022  NOVA DATA para 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS sendo agendado para o 
dia 06/07/2022 as 08h30m ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS. Informamos ainda que encontra-
-se disponivel no site http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetlici-
tacoes.com.br, Ata que trata sobre RERRATIFICAÇÃO do edital do 
presente certame, ou, ainda, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, após recolhimento do 
valor correspondente ao custo das cópias que serão fornecidas. DE-
MAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 21 de junho de 
2.022. Everaldo da Silva - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 018/2022
Licitação nº 029/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de frutas e legumes para o 
Plantel do Zoológico Municipal “Henrique Pedroni” . 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 07/07/2022 às 14:00 horas. 
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). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 023/2022
Licitação nº 036/2022
Objeto: Aquisição de ração super premium , para o Canil da Guarda Civil Muni-
cipal de. 
Regime de Execução: Entrega Total/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 08/07/2022 às 09:00 horas. 
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). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 025/2021
Licitação nº 033/2021
Objeto: Aquisição de veículo automotivo, Zero Km. 
Licitação Tipo: Menor valor por item 
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 05/07/2022 às 14:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 029/2022
Licitação nº 046/2022
Objeto: Registro de preços para Aquisição de pacotes nutricionais. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor unitário por pacote nutricional 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 05/07/2022 às 09:00 horas. 
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, me-
diante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 030/2022
Licitação nº 047/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de Materiais Básicos Elé-
tricos. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/07/2022 às 09:00 horas. 
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.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 031/2022
Licitação nº 048/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
videomonitoramento de escolas do município de Sumaré, de responsabilidade 
da Secretaria municipal de Educação. 
Regime de Execução: Execução parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço global 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 07/07/2022 às 09:00 horas. 
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.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 032/2022
Licitação nº 049/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de 
uso de sistemas informatizados de gestão pública, compreendendo os ser-
viços de migração, conversão, implantação, capacitação, licença de uso 
e suporte técnico dos sistemas de planejamento orçamentário, execução 
orçamentária, contabilidade pública, previdenciária e tesouraria, adminis-
tração de pessoal e previdenciária e patrimônio, pelo período de 12 meses 
conforme especificações do termo de referência, para uso exclusivo do 
fundo de previdência social do município de Sumaré.
Regime de Execução: Execução parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço global
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/07/2022 às 14:00 ho-
ras. 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). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022360-94.2019.8.26.0114. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo,  Dr(a). DANIEL OVALLE 
DA SILVA SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DOMINGOS DOS SANTOS, CPF n. 300.661.409-78, que lhe foi 
proposta Ação de Cobrança por parte de HIPERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, objetivando a condenação 
ao pagamento da quantia de R$ 17.499,15 (jun/19) correspondente ao inadimplemento dos materiais fornecidos para as 
obras do Requerido. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis em 
15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como 
verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 14.03.2022 

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.
NIRE 35.300.349.555 - CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de Março de 2022
Data, Hora, Local: 10.03.2022, às 08:40hs., na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Renato Bugana Peres - Presidente; Karin Antunes Sikorski 
Fontán - Secretária. Deliberações Aprovadas: (i) Integralmente as contas dos administradores, o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2021, publicados em 
04.03.2022 no Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões impressa e digital; e (ii) a destinação do prejuízo apurado 
no exercício que se encerrou em 31.12.2021, no valor total de R$ 41.514.694,43, absorvido pela conta de Reserva 
de Lucros da Sociedade. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 
31.12.2021, não há lucros a serem distribuídos aos acionistas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.03.2022. 
Acionistas: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora 
Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procuradora Karin Antunes 
Sikorski Fontán). Renato Bugana Peres - Presidente, Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. JUCESP nº 
298.299/22-7 em 14.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIMED REMÉDIOS S.A.
CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada no dia 16.03.2022
Data, Hora, Local: 16.03.2022, às 10hs, na sede, Estrada Maricá Marques, nº 41, Lote 2, Quadra D, Jardim 
Represa (Fazendinha), Santana de Parnaíba/SP. Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade dos Diretores. 
Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias Marques, Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações 
Aprovadas: A prestação de garantia em favor da empresa Cimelog Transportes e Locações Ltda., com sede 
na Avenida Angélica, nº 2248, 5º andar, conj. 52, Consolação, São Paulo/SP, CNPJ nº 28.327.307/0001-10, com seu 
contrato de constituição e demais alterações registradas na JUCESP sob o NIRE nº 3523504036-2, com sua última 
alteração registrada sob o nº 318.572/21-7, em 27.07.2021, em contratação de Operação de Crédito Bancário 
junto ao Banco Safra, no valor total de R$ 4.750.000,00, datada de 28.01.2022. Ratifi cam-se todos os atos 
relativos à contratação da referida operação fi nanceira que tenham sido praticados anteriormente pela 
Companhia. Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba/SP, 16.03.2022. Mesa / Diretores: João Adibe 
Zacharias Marques - Presidente / Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretária / Diretora Operacional. 
JUCESP nº 180.403/22-9 em 06.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.
NIRE 35.300.349.555 - CNPJ/ME nº 09.272.156/0001-04

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022
Data, Hora, Local: 31.03.2022, às 09:40hs., na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Sapt-
chenko Arfelli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) a alteração da sede da Companhia, passando de “Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP” para “Rua do Rócio, nº 350, 
14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo/SP”; e (ii) a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, podendo abrir  liais, agên-
cias ou escritórios por deliberação da Assembleia Geral.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.03.2022. Acionis-
tas Presentes: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procurador 
Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procurador Olavo Nigel 
Saptchenko Arfelli Meyer). Mesa: Renato Bugana Peres - Presidente, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - 
Secretário. JUCESP nº 298.300/22-9 em 14.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.
CNPJ/ME nº 09.272.156/0001-04 - NIRE 35.300.349.555

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2022
Data, hora, local: 01.04.2022, 09hs, na sede, Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: (i) Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; e (ii) Secretária, Sra. Karin Antunes 
Sikorski Fontán. Deliberações aprovadas: Aumentar o capital social, no valor de R$ 743.113,63, passando o 
capital social de R$ 70.000.000,00 para R$ 70.743.113,63, mediante a emissão de 791.304 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 0,94 por ação, conforme apurado em 
balanço patrimonial em 01 de abril de 2022. O presente aumento de capital é integralmente subscrito e integralizado 
pela acionista RB Capital S.A. da seguinte forma, nos termos do Boletim de Subscrição: (i) R$ 743.113,63 com 
créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC). Alteração do caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 70.743.113,63, dividido em 
80.151.514 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.04.2022. 
Acionistas: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora 
Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procuradora Karin Antunes 
Sikorski Fontán). JUCESP nº 298.302/22-6 em 14.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2022
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 41/2022

José Francisco Martha, Prefeito Municipal de São Sebastião da Grama, torna público 
que acha-se aberto, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
08/2022, Processo n° 41/2022, com encerramento no dia 05/07/2022, às 09:00 horas, 
tendo como objetivo registro de preço para eventual aquisição de “ração animal” para 
cães e gatos, para atender as necessidades do centro de zoonoses, durante o período 
de 12 (doze) meses, com entrega parcelada, mediante as condições estabelecidas 
neste edital e aquelas que compõem seus anexos. Maiores informações poderão ser 
obtidas pelos Telefones. (0**19) 3646-9951/9727 ou pelo e-mail’s: licitacao@ssgrama.
sp.gov.br e licitacao2@ssgrama.sp.gov.br.
São Sebastião da Grama, 21 de junho de 2022.
José Francisco Martha- Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2022 – Processo Licitatório nº 145/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (PIPA) DE ACORDO 
COM O CONVÊNIO Nº 100818/2022, FIRMADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 21/06/2022.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 05/07/2022 às 08:30 horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também 
no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022 – Processo Licitatório nº 146/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 21/06/2022.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 06/07/2022 às 08:30 horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também 
no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022 – Processo Licitatório nº 147/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MASSA ASFÁLTICA A FRIO, PARA O DEPARTAMENTO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAJOBI – SP E PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
Data da Abertura: 21/06/2022.
Data de Entrega dos documentos e propostas: 07/07/2022 às 08:30 horas.
Local de realização: Prefeitura Municipal de Itajobi, Rua Cincinato Braga, 360 – Centro, Itajobi/SP.
O Edital completo e demais anexos encontram-se a disposição dos interessados no Setor de 
Licitações á Rua Cincinato Braga, nº 360 – Itajobi/SP, no horário das 09:00 as 17:00 horas e também 
no Site www.itajobi.sp.gov.br.
Legislação Lei Federal nº 14.133/21.

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2022

Data da Abertura: 21/06/2022
Data do Encerramento: 18/07/2022 às 09:00 horas.
OBJETO: Alienação de Bens a saber:

ITEM QTD. DESCRIÇÃO VALOR MÍNIMO 
DE LANCE

1 1 Pá Carregadeira (Caterpillar)  R$ 60.000,00 

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

1

Trator (Murray 26 HP) 

Trator (Murray 18.5 HP)

Picador Triturador PDG 230 TAC-R

Ônibus, MB, Branco, Diesel 

Jumper Marimar, Citroen, Branco, Diesel, (Ambulância)

Retroescavadeira (New Holland, LB90 )

R$ 5.000,00 

R$ 4.000,00

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00

R$ 25.000,00

R$ 45.000,00

O Edital completo poderá ser obtido á Rua Cincinato Braga, 360, Centro, Itajobi/SP, no Setor de Lici-
tação das 09:00 as 17:00 horas, e também no site www.itajobi.sp.gov.br
Legislação Lei Federal nº 14.133/2021.

Itajobi/SP, 21 de junho de 2022.
SIDIOMAR UJAQUE - Prefeito Municipal / KELLI CRISTIANE NONATO DA SILVA - Setor de Licitações

EXTRATO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nª 01/2022
A Prefeitura Municipal de ALAMBARI faz saber que fará realizar, em conformidade com 
a Lei Municipal Nº 344/2004, alterada pela Lei Municipal nº 641/2016, o Processo Seletivo 

Simplificado nº 1/2022 visando à contratação por tempo determinado para funções na área da 
Saúde, conforme abaixo descrito: 

Nº FUNÇÃO Nº de 
VAGAS

CARGA 
HORÁRIA

VENCIMENTO 
BÁSICO

REQUISITOS MÍNIMOS
(a serem comprovados no 

ato da contratação)

1 Fonoaudiólogo (a) 1 20 horas 
semanais R$ 2.670,00

Graduação em 
Fonoaudiologia; inscrição 
no Conselho Regional de 

Fonoaudiologia

A contratação será efetuada pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos do artigo 4º, inciso II e 
parágrafo único da Lei Municipal 344/2004, podendo ser prorrogadas uma única vez, a desde que 
devidamente justificado pela Administração Municipal, conforme suas necessidades institucionais. 
A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Alambari, na Rua Dahir Rachid, 1245 – Centro, no período de 27 de junho a 01 de julho de 2022, 
das 08:00 às 16:00 horas.
E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, o edital integral estará disponível para consulta no site www.alambari.sp.gov.br, na sede 
da Prefeitura Municipal de Alambari, na Rua Dahir Rachid, 1245 – Centro, Alambari/SP  e publicado 
no órgão de imprensa oficial do Município de ALAMBARI, 

ALAMBARI, 20 de junho de 2022.
João Paulo Dantas Pinto

Prefeito do Município de ALAMBARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00511/22, Processo 
siafem 20220038648 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00453, Oferta de Compra 
092301090572022OC00508  para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de  CARGA PARA GRAMPEADOR END. LINEAR CORTANTE 60MM, GRAMPEADOR 
ENDOSCÓPICO LINEAR CORTANTE, CARGA P/GRAMP.ENDO LINEAR CORTANTE 60MM, 
CARGA GRAMPEADOR ENDOSCOPICO 60MM, TECIDO ESPESSO, cuja sessão pública será 
realizada no dia 06/07/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites 
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início do prazo 
para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

E D I T A L

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00569/22, Processo 
siafem 20220467661 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2021/02906, Oferta de Compra 
092301090572022OC00632 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de BROCA PARA EQUIPAMENTO MEDICO EXTRA LONGA DIAMANTADA 4 MM, BROCA 
PARA EQUIPAMENTO MEDICO DIAMANTADA 3MMX100MM, BROCA PARA EQUIPAMENTO 
MEDICO DIAMANTADA 2MMX100MM, BROCA PARA EQUIPAMENTO MEDICO DE 1,5 
A 1,7 MM, BROCA FRESA PARA EQUIPAMENTO MEDICO 1,6 A 2,3, cuja sessão pública será 
realizada no dia 07/07/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaofi cial.com.br - opção “enegociospublicos”, Data do início do prazo para 
envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO: 
PATRICIA NUNES DOS SANTOS e suplentes.

Prefeitura da Estância de Atibaia
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura da Estância de Atibaia, torna pú-
blico para conhecimento dos interessados a abertura das seguintes 
licitações:PROCESSO ELETRÔNICO Nº 25.114/2022 - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 193/2022, OBJETO:     Registro de Preços para 
eventual locação de estrutura de alumínio Box Truss, Q15, Q25 e 
Q30, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. 
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 15/07/2022 AS 16 
horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DIS-
PUTA DE PREÇOS DIA: 18/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 23.881/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2022, 
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços em curso de aperfeiçoamento em transporte coletivo, emer-
gência e escolar a serem ministrados aos Servidores motoristas da 
Secretaria de Educação e da Saúde. RECEBIMENTO DE PROPOS-
TAS INICIAIS ATÉ: 15/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PRO-
POSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 
18/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 28.539/2022 - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2022, OBJETO:     Registro de preços 
para eventual locação de tendas tipo pirâmide, para uso nos eventos 
desta prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) 
meses, RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 07/07/2022 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 08/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 28.820/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2022, 
OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição de livro ilus-
trado de figurinhas autoadesivas, para educação de trânsito nas es-
colas da Cidade de Atibaia, com entregas parceladas, por um período 
de 12 (doze) meses.  RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS 
ATÉ: 15/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 18/07/2022 AS 08h30. 
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 28.819/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 197/2022, OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição 
de papel higiênico, destinado ao uso em diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses.  RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 15/07/2022 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 18/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 28.817/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2022, 
OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
hidráulicos, destinados as diversas Secretarias desta Prefeitura, com 
entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.  RECEBI-
MENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 16 horas. 
ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS DIA: 20/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
28.821/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2022, OBJETO: Regis-
tro de Preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros, destina-
dos ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino, com entre-
gas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.  RECEBIMENTO 
DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA 
DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 
DIA: 20/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
28.824/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2022, OBJETO:     Re-
gistro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza e 
higienização, destinados ao uso nas diversas Secretarias desta Pre-
feitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) me-
ses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 
16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 27/07/2022 AS 08h30. PROCESSO ELE-
TRÔNICO Nº 24.470/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2022, 
OBJETO:     Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
de expediente (clips, corretivos, envelope saco, estilete, pastas e pin-
cel marcador atômico), e bateria alcalina, destinados ao consumo em 
diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por 
um período de 12 (doze) meses.   RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 
INICIAIS ATÉ: 19/07/2022 AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS 
E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 20/07/2022 AS 
08h30. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 29.757/2022 - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 202/2022, OBJETO:     Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de água mineral natural, envasada em 
galões de 20 (vinte) litros, destinado a diversas Secretarias desta 
Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) 
meses.   RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 05/07/2022 
AS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE 
DISPUTA DE PREÇOS DIA: 06/07/2022 AS 08h30. Para aquisição 
dos editais os interessados deverão acessar os sites http://www.ati-
baia.sp.gov.br, www.bbmnetlicitacoes.com.br ou, ainda, na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 16 h, após 
recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão 
fornecidas. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 27.531/2022 – CONCOR-
RÊNCIA PUBLICA Nº 010/2022, OBJETO: Contratação de empresa 
especializada com fornecimento de material e mão de obra para ser-
viços de revitalização de iluminação ornamental, revisão de circuito 
eletrico, substituição e instalação de luminárias públicas de led, no 
lago do Major, Praça da Matriz e do Rosário, Atibaia/SP.  ENTREGA 
DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documenta-
ção”, às 9 horas do dia 25 de julho de 2.022, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 27.613/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 
011/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada com for-
necimento de material e mão de obra para execução de rede de dis-
tribuição e iluminação pública, com instalações elétricas de média e 
baixa tensão, bairro Alvinópolis II, Atibaia/SP.  ENTREGA DOS ENVE-
LOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 14 
horas do dia 25 de julho de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua 
Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNI-
CO Nº 27.491/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 012/2022, OB-
JETO: Contratação de empresa especializada com fornecimento de 
materiais e mão de obra para e implantação de novos pontos de ilumi-
nação pública, modernização dos pontos existentes, com instalações 
elétricas de média e baixa tensão, na Estrata Isaichi Takebayaschi 
(Trecho 01), bairro da Usina, Atibaia/SP  ENTREGA DOS ENVELO-
PES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 09 horas 
do dia 26 de julho de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
27.517/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 013/2022, OBJETO: 
Contratação de empresa especializada com fornecimento de mate-
riais e mão de obra para expansão e implantação de novos pontos de 
iluminação pública, modernização dos pontos existentes, com instala-
ções elétricas de média e baixa tensão, intervenção no SEP, em diver-
sas Ruas no Bairro Portão, Atibaia/SP.  ENTREGA DOS ENVELOPES 
E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 14 horas do 
dia 26 de julho de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sar-
giani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
28.826/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 014/2022, OBJETO: 
Registro de preços eventual prestação de serviços de execução de 
reciclagem de pavimento, recuperação de base e sub-base, microre-
vestimento, para manutenção e conservação de vias pavimentadas e 
de terra, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamen-
tos, pelo prazo de 12 meses, para uso da secretaria de serviços, de 
forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.  ENTREGA 
DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO: “Proposta e Documenta-
ção”, às 09 horas do dia 27 de julho de 2.022, na sala de Licitações, 
sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP. PROCESSO 
ELETRÔNICO Nº 28.825/2022 – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 
015/2022, OBJETO: Contratação de empresa especializada, com for-
necimento de material e mão de obra para serviços de revitalização 
da Pedra Grande e pavimentação da Estrada de Acesso, Convênio 
DADETUR 278-2021.  ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA 
SESSÃO: “Proposta e Documentação”, às 14 horas do dia 27 de julho 
de 2.022, na sala de Licitações, sita a Rua Bruno Sargiani, 100, Vila 
Rica, Atibaia/SP. Para aquisição dos editais os interessados deverão 
acessar os sites http://www.atibaia.sp.gov.br ou  ainda, na sede da 
Prefeitura da Estância de Atibaia, em dias úteis da 10 h às 16 h, após 
recolhimento do valor correspondente ao custo das cópias que serão 
fornecidas. DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, 
sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 
21 de junho de 2.022. Everaldo da Silva - Departamento de Licita-
ções. AVISO – NOVA DATA - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
25.783/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2022, OBJETO: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de siste-
mas de informação, de gestão, operação, inteligência e gerenciamen-
to da G.C.M. da cidade de Atibaia-SP, com fornecimento de materiais 
em regime de comodato, serviço de instalação, treinamento, manu-
tenção e reposição de peças, em cumprimento à Lei Federal n. 
13.589, de 04 de janeiro de 2.018. A Secretaria de Administração, no 
uso de suas atribuições, comunica aos interessados que foi REDE-
SIGNADO para até as 16h:00 do dia 05/07/2022  NOVA DATA para 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS sendo agendado para o 
dia 06/07/2022 as 08h30m ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA 
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS. Informamos ainda que encontra-
-se disponivel no site http://www.atibaia.sp.gov.br ou www.bbmnetlici-
tacoes.com.br, Ata que trata sobre RERRATIFICAÇÃO do edital do 
presente certame, ou, ainda, dirigir-se à sede da Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, nos dias úteis da 10 h às 16 h, após recolhimento do 
valor correspondente ao custo das cópias que serão fornecidas. DE-
MAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, sito à R Bruno 
Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2000. SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, 21 de junho de 
2.022. Everaldo da Silva - Departamento de Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 018/2022
Licitação nº 029/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de frutas e legumes para o 
Plantel do Zoológico Municipal “Henrique Pedroni” . 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 07/07/2022 às 14:00 horas. 
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). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 023/2022
Licitação nº 036/2022
Objeto: Aquisição de ração super premium , para o Canil da Guarda Civil Muni-
cipal de. 
Regime de Execução: Entrega Total/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 08/07/2022 às 09:00 horas. 
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). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 025/2021
Licitação nº 033/2021
Objeto: Aquisição de veículo automotivo, Zero Km. 
Licitação Tipo: Menor valor por item 
Regime de Execução: Entrega Total (preço unitário).
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 05/07/2022 às 14:00 horas.
Valor do edital: O edital será fornecido mediante a apresentação de um CD virgem 
pela empresa interessada, através do e-mail licitacao@sumare.sp.gov.br, mediante 
solicitação ou pelo site oficial do município: sumare.atende.net.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5300 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 029/2022
Licitação nº 046/2022
Objeto: Registro de preços para Aquisição de pacotes nutricionais. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor unitário por pacote nutricional 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 05/07/2022 às 09:00 horas. 
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, me-
diante solicitação.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 030/2022
Licitação nº 047/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição parcelada de Materiais Básicos Elé-
tricos. 
Regime de Execução: Entrega parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor valor por item 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/07/2022 às 09:00 horas. 
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.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 031/2022
Licitação nº 048/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
videomonitoramento de escolas do município de Sumaré, de responsabilidade 
da Secretaria municipal de Educação. 
Regime de Execução: Execução parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço global 
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 07/07/2022 às 09:00 horas. 
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.
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na Rua 
João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 3399-
5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Pregão Presencial nº 032/2022
Licitação nº 049/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de 
uso de sistemas informatizados de gestão pública, compreendendo os ser-
viços de migração, conversão, implantação, capacitação, licença de uso 
e suporte técnico dos sistemas de planejamento orçamentário, execução 
orçamentária, contabilidade pública, previdenciária e tesouraria, adminis-
tração de pessoal e previdenciária e patrimônio, pelo período de 12 meses 
conforme especificações do termo de referência, para uso exclusivo do 
fundo de previdência social do município de Sumaré.
Regime de Execução: Execução parcelada/ Preço unitário.
Tipo: Menor preço global
Data de entrega dos envelopes e início dos trabalhos: 06/07/2022 às 14:00 ho-
ras. 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). 
Maiores informações e edital completo na Divisão de Licitações e Compras, na 
Rua João Jacob Rohwedder nº 41 - Centro - Sumaré/SP através do telefone (19) 
3399-5332 das 08:30 às 16:30 nos dias úteis.

SUMARÉ, 21  DE JUNHO  DE 2022
MONIS MARCIA SOARES
SECRETÁRIA - SMARH

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022360-94.2019.8.26.0114. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara, do Foro Regional de Vila Mimosa, Estado de São Paulo,  Dr(a). DANIEL OVALLE 
DA SILVA SOUZA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DOMINGOS DOS SANTOS, CPF n. 300.661.409-78, que lhe foi 
proposta Ação de Cobrança por parte de HIPERMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA, objetivando a condenação 
ao pagamento da quantia de R$ 17.499,15 (jun/19) correspondente ao inadimplemento dos materiais fornecidos para as 
obras do Requerido. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital para que conteste e requeira provas cabíveis em 
15 dias úteis após o prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, implicará revelia e presumir-se-ão como 
verdadeiros, os fatos narrados pelo autor conforme preceitua o art. 344 do CPC. Ficando advertido de que no caso de 
revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 14.03.2022 

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.
NIRE 35.300.349.555 - CNPJ/MF nº 09.272.156/0001-04

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de Março de 2022
Data, Hora, Local: 10.03.2022, às 08:40hs., na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São 
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Renato Bugana Peres - Presidente; Karin Antunes Sikorski 
Fontán - Secretária. Deliberações Aprovadas: (i) Integralmente as contas dos administradores, o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2021, publicados em 
04.03.2022 no Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões impressa e digital; e (ii) a destinação do prejuízo apurado 
no exercício que se encerrou em 31.12.2021, no valor total de R$ 41.514.694,43, absorvido pela conta de Reserva 
de Lucros da Sociedade. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 
31.12.2021, não há lucros a serem distribuídos aos acionistas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.03.2022. 
Acionistas: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora 
Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procuradora Karin Antunes 
Sikorski Fontán). Renato Bugana Peres - Presidente, Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. JUCESP nº 
298.299/22-7 em 14.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CIMED REMÉDIOS S.A.
CNPJ/ME nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011

Extrato da Ata de Reunião de Diretoria Realizada no dia 16.03.2022
Data, Hora, Local: 16.03.2022, às 10hs, na sede, Estrada Maricá Marques, nº 41, Lote 2, Quadra D, Jardim 
Represa (Fazendinha), Santana de Parnaíba/SP. Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade dos Diretores. 
Mesa: Presidente: João Adibe Zacharias Marques, Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações 
Aprovadas: A prestação de garantia em favor da empresa Cimelog Transportes e Locações Ltda., com sede 
na Avenida Angélica, nº 2248, 5º andar, conj. 52, Consolação, São Paulo/SP, CNPJ nº 28.327.307/0001-10, com seu 
contrato de constituição e demais alterações registradas na JUCESP sob o NIRE nº 3523504036-2, com sua última 
alteração registrada sob o nº 318.572/21-7, em 27.07.2021, em contratação de Operação de Crédito Bancário 
junto ao Banco Safra, no valor total de R$ 4.750.000,00, datada de 28.01.2022. Ratifi cam-se todos os atos 
relativos à contratação da referida operação fi nanceira que tenham sido praticados anteriormente pela 
Companhia. Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba/SP, 16.03.2022. Mesa / Diretores: João Adibe 
Zacharias Marques - Presidente / Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretária / Diretora Operacional. 
JUCESP nº 180.403/22-9 em 06.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.
NIRE 35.300.349.555 - CNPJ/ME nº 09.272.156/0001-04

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022
Data, Hora, Local: 31.03.2022, às 09:40hs., na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 11º andar, parte, São Pau-
lo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Renato Bugana Peres; Secretário: Olavo Nigel Sapt-
chenko Arfelli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) a alteração da sede da Companhia, passando de “Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo/SP” para “Rua do Rócio, nº 350, 
14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, São Paulo/SP”; e (ii) a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, podendo abrir  liais, agên-
cias ou escritórios por deliberação da Assembleia Geral.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.03.2022. Acionis-
tas Presentes: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procurador 
Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procurador Olavo Nigel 
Saptchenko Arfelli Meyer). Mesa: Renato Bugana Peres - Presidente, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - 
Secretário. JUCESP nº 298.300/22-9 em 14.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.
CNPJ/ME nº 09.272.156/0001-04 - NIRE 35.300.349.555

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2022
Data, hora, local: 01.04.2022, 09hs, na sede, Rua do Rócio, nº 350, 14º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: (i) Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; e (ii) Secretária, Sra. Karin Antunes 
Sikorski Fontán. Deliberações aprovadas: Aumentar o capital social, no valor de R$ 743.113,63, passando o 
capital social de R$ 70.000.000,00 para R$ 70.743.113,63, mediante a emissão de 791.304 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 0,94 por ação, conforme apurado em 
balanço patrimonial em 01 de abril de 2022. O presente aumento de capital é integralmente subscrito e integralizado 
pela acionista RB Capital S.A. da seguinte forma, nos termos do Boletim de Subscrição: (i) R$ 743.113,63 com 
créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC). Alteração do caput do Artigo 5º do 
Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 70.743.113,63, dividido em 
80.151.514 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 01.04.2022. 
Acionistas: RB Capital Realty Investimentos Imobiliários Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora 
Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital S.A. (por seu Diretor Marcelo Michaluá e procuradora Karin Antunes 
Sikorski Fontán). JUCESP nº 298.302/22-6 em 14.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS - 1º. Público Leilão – 05/07/2022 às 
10h00 - 2º. Público Leilão – 12/07/2022 às 10h00 - LOCAL: Avenida Indianópolis, nº 2826, Planalto 
Paulista – São Paulo/SP e através da modalidade presencial e online pelo sítio www.cunhalei-
loeiro.com.br. HUGO LEONARDO ALVARENGA CUNHA, Leiloeiro Oficial, mat. Jucesp nº. 870, 
autorizado por HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A – CNPJ 49.263.189/0001-02 e suas coligadas 
descritas em cada lote, venderá em 1º e 2º Público Leilão, nas datas, horários e local acima citados, e, 
também, através da modalidade presencial e online pelo sítio www.cunhaleiloeiro.com.br, de acor-
do com o art. 63 e parágrafos da Lei nº. 4.591/64 c/c Lei 4.864/65 os direitos aquisitivos decorrentes 
do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Condominial Sob 
Condição Resolutiva e Outras Avenças, concluída ou em construção, e suas frações ideais do terreno, 
acessões e benfeitorias, referente aos imóveis a seguir: MOGI DAS CRUZES/SP - LOTE 001. MOGI 
DAS CRUZES/SP. Empreendimento imobiliário “RESIDENCIAL RESERVA IPOEMA BY HELBOR”. 
Unidade Autônoma - nº D0078 CASAS. A ser construído na Avenida Vereador Dante Jordão Stoppa, 
Cézar de Souza, Mogi das Cruzes/SP. Para as metragens, vide memorial de incorporação, registrado 
na Matrícula nº 75.722 do 1º CRI de Mogi das Cruzes/SP. Objeto do Instrumento Particular de Pro-
messa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Condominial Sob Condição Resolutiva e Outras 
Avenças, assinado em 20/12/2020. Comitente vendedor: HESA 168 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS SPE LTDA, CNPJ: 20.909.988/0001-13. Adquirente devedor: ALEXANDRE TAKEO GUNJI, 
CPF: 287.282.478-25.  Valor de 1º Leilão: R$ 765.239,50 - Valor de 2º Leilão: R$ 735.460,57. 
SÃO PAULO/SP - LOTE 002. SÃO PAULO/SP. Empreendimento imobiliário “HELBOR WINDOW 
MOEMA”. Unidade Autônoma nº 00905 - Setor Residencial - Studios. A ser construído na Avenida 
Açocê, 50 e Avenida Ibirapuera, Indianópolis, São Paulo/SP. Para as metragens, vide memorial de in-
corporação. Os apartamentos classificados como “Studio”, localizados no Setor Residencial não terão 
o direito de uso de vagas de garagem, todavia terão prioridade na contratação de vaga diretamente 
com a operadora do sistema rotativo, quer seja para pagamento avulso ou mensal. Memorial de incor-
poração registrado na Matrícula 233.927 do 14º CRI de São Paulo/SP. Objeto do Instrumento Particu-
lar de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Condominial Sob Condição Resolutiva 
e Outras Avenças, assinado em 10/09/2020. Comitente vendedor: HESA 184 - INVESTIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 29.235.487/0001-73. Adquirentes devedores: JAIR MARTINS SABI-
NO, CPF: 770.788.378-00 e JOSENICE ALVES MARTINS, CPF: 695.607.228-91. Valor de 1º Leilão: 
R$ 566.816,88 - Valor de 2º Leilão: R$ 511.117,76. LOTE 003. SÃO PAULO/SP. Empreendimento 
imobiliário “HELBOR BY SQUARE”. Unidade Autônoma B0232 - Torre B - Residencial com Serviços. 
A ser construído na Avenida Nossa Senhora do Ó, n.º 565, Rua Isabel de Siqueira Barros, Rua José 
Fiuza Guimarães, Rua José Papaterra Limongi, Limão, São Paulo/SP. Localizado 23º andar, terá a 
área privativa de 56,200m², comum de 89,685m², perfazendo a área total de 145,885m², correspon-
dendo-lhe o coeficiente de proporcionalidade de 0,0033967 e a fração ideal de 24,855m² no terreno 
e nas demais partes e coisas de uso comum do condomínio. Direito de uso de 02 vagas de garagem 
indeterminadas. Memorial de incorporação registrado na Matrícula 62.582 do 8º CRI de São Paulo/SP. 
Objeto do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma Condomi-
nial Sob Condição Resolutiva e Outras Avenças, assinado em 22/02/2021. Comitentes vendedoras: 
ALDEN 2 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 12.803.492/0001-32. Adquirentes de-
vedores: LEONARDO KAZUYUKI AMIZINA NOSHI, CPF: 225.651.528-17 e REGIANE HIGA, CPF: 
213.539.778-46. Valor de 1º Leilão: R$532.153,34, Valor de 2º Leilão: R$ 445.759,47. Cientes os 
interessados que no ato da arrematação, adjudicação ou remição, serão devidos os seguintes valo-
res: comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor da venda do bem arrematado e despesas efetuadas 
com os leilões. O arrematante pagará o valor do lanço à vista e assumirá eventuais débitos de IPTU, 
Condomínio e outras taxas, assim como ficará responsável por todas as despesas cartorárias, ITBI(s) 
e eventual(is) Laudêmio(s). O Arrematante se sub-rogará nos direitos e obrigações dos Títulos origi-
nários, seus anexos e eventuais aditivos. Na modalidade on line, as regras estão estabelecidas no 
sítio acima citado. A Comitente, em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na 
aquisição do bem (§ 3º, art. 63, Lei 4591/64). Hugo Leonardo Alvarenga Cunha – Leiloeiro Oficial. 
Para mais informações – Tel.: (11) 5586.3000  - Lances Online no Site: www.cunhaleiloeiro.com.
br - Hugo Leonardo Alvarenga Cunha – Leiloeiro Oficial – JUCESP nº 870

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000699-38.2022.8.26.0281. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 
do Foro de Itatiba, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Barrea, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROSANA MARIA NUNES, Brasileira, 
Solteira, Desempregada, CPF 296.XXX.XXX-58 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de AZUL 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando em síntese: OS FATOS: A autora celebrou contrato de seguro automóvel com TAMIRIS 
ZIPOLATO, representado pela apólice nº 76.20.0531.014369.000, tendo por objeto o veículo da marca FIAT, modelo NOVO PALIO 
ATTRACTIVE, ano/modelo 2012/2013, placa FBC1J36. Em 22/05/2021, o veículo segurado estava regularmente estacionado na Rua 
Monica Poppi, altura do n° 09 (em frente à residência da segurada), momento em que foi abalroado pelo veículo conduzido pela requerida. 
Conforme relatado Excelência, verificamos a presunção relativa da culpa pelo evento danoso, da condutora ora requerida, que colidiu em 
veículo regularmente estacionado na via. Informa a requerente que buscou a composição amigável com a requerida, não logrando êxito em 
tal intento, não restando alternativa senão invocar a tutela jurisdicional. Após a abertura do sinistro pelo segurado, em cumprimento aos 
termos do contrato firmado entre a requerente/segurada, necessário se fez o dispêndio atualizado de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e 
noventa reais e cinquenta e dois centavos), para o conserto do veículo segurado. PEDIDOS: Por todo o exposto, requer: (i) O regular 
recebimento e processamento da ação, determinando a citação postal da requerida, na forma da lei processual civil, por carta, ou por e-mail, 
caso exista cadastro disponível (Código de Processo Civil, artigo 246, V), como prevê a Lei nº 11.419/06, art. 9º, para apresentação direta de 
contestação, sob pena de revelia e confissão; (ii) Contestada ou não a ação, seja ela julgada procedente, para condenar a requerida ao 
pagamento da quantia atualizada de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) devidamente 
atualizados. (iii) A condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais adiantadas pela requerente e honorários 
advocatícios sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o débito ao final apurados, conforme determina o CPC, art. 85, § 2º, e 
demais cominações legais; (iv) A produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Código de 
Processo Civil, em especial documental superveniente, testemunhal, pericial e depoimento pessoal do condutor do veículo segurado, 
reservando-se a requerente o direito de produzir contraprova àquela que eventualmente vier a ser apresentada pela empresa requerida; 
Atribui-se a causa o valor de R$ 7.960,52 (sete mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). 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 Itatiba, aos 14 de junho de 2022.  
 
Edital de Intimação com Prazo de 30 dias. Processo 1008786-98.2018.8.26.0482 em fase de Cumprimento de sentença. O Dr. LUIZ 
AUGUSTO ESTEVES DE MELLO, Juiz  de Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Presidente Prudente/SP. Faz Saber a 
MARCOS AUGUSTUS CARRICONDO, CPF n.º 046.168.468-39 que nos autos da ação supra ajuizada por ENERGISA SUL-SUDESTE 
- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A na qual foi o réu condenado ao pagamento de R$ 33.399,60 (Maio/2022), devidamente atualizado até 
a data do efetivo depósito e acrescido das demais cominações legais nos termos do artigo 513 §2º, inciso IV, do CPC. Estando o réu em 
local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 30 dias supra, pague o debito, ou apresente 
impugnação ao cumprimento da sentença, sob pena de execução coativa  e pena de multa de 10% e honorários nesta fase, também de 
10% (NCPC 523, § 1º). penhora e avaliação de bens para satisfação do debito. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1037028-60.2021.8.26.0224. O MMº Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Foro 
de Guarulhos/SP, Dr. Domicio Whately Pacheco e Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente a ARNOLD LEOPOLD WEIL, RG. 92546 e CPF. 001.534.948-91 e sua esposa LUCIA 
MALDONADO WEIL, RG. 434088, CPF. 050.453.258-84, bem como dos antecessores na posse do imóvel usucapiendo Wilton Martins 
Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34, Marcio Ferreira da Silva, RG. 27.776.338-1-SSP/SP e CPF. 250.041.498-10, 
Adenilson Soares da Silva, RG. 1598394-SSP/SP e CPF. 026.830.654-00, Gilcilene Moura Silva, RG. 24.355.967 e CPF. 298.624.858-30, 
Wilton Martins Fiuza, RG. 24.856.228-9-SSP/SP e CPF. 258.276.693-34 que APARECIDO SANTIAGO, RG. 18.688.062-5-SP e CPF. 
103.992.038-18 e REGINA RODRIGUES DA FONSECA SANTIAGO, RG. 21.332.663-2-SSP/SP e CPF. 262.117.728-07, ajuizaram ação 
de Usucapião do imóvel localizado na Estrada do Sacramento nº 1789, Vila Maria de Lourdes, Guarulhos/SP, contendo área de 269,55M², 
cadastrado perante a Municipalidade nº 03.01.50.0377.00.000, Transcrição nº 3.822 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos e 
encontram-se na posse de forma mansa e pacífica há cerca de (21 anos) sem qualquer turbação. Estando os supracitados 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 supra, querendo 
ofereçam defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de maio de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.  Processo nº 0007011-93.2022.8.26.0007. A MMª Juiza de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro Regional VII – Itaquera/SP, Dra. Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc... Faz Saber a BIANCA JANUARIO PINHEIRO, RG. 
44.486.746-3 e CPF. 374.143.848-02, sito à Av. Padre Francisco de Toledo, 138, Apto 53B, Conjunto Habitacional Padre Manoel da 
Nóbrega/SP, que por este Juízo, tramita ação de Cumprimento de sentença, movida por DENISE MENDES CORDEIRO, RG.11.387.324-4 
e CPF.946.535.188-15, foi ajuizada ação de Despejo por Falta de Pagamento, em fase de Cumprimento de Sentença, ora julgada 
procedente e condenou a requerida ao pagamento de R$ 62.514,26 atualizado até (Maio/2022) e demais cominações legais,  nos termos do 
artigo 513 § 2º, inciso IV, do NCPC. Estando a requerida em local ignorado, expede-se edital de intimação, para que no prazo de 15 dias 
úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e 
honorários em fase de Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde a requerida poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, 
a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do 
NCPC), nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 15 de junho de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo nº 1012827-91.2021.8.26.0001. O MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro 
Regional I – Santana/SP, Dr. ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER a LEANDRO SANTOS DA 
SILVA, CPF 38715840883, que por parte de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, foi ajuizada ação de Ressarcimento de Danos 
pelo Procedimento Comum, objetivando a procedência da ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.259,58 (Maio/2021) 
referente a débitos relativos ao acidente causado pelo réu em 06/05/2020, na Rua José Zapi, altura do nº 844, na cidade de São Paulo/SP, 
conforme Boletim de Ocorrência nº 202005060109163. 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 Junho de 2022. 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO - HESA 146 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 15.650.345/0001-68, com sede na Avenida Vereador Narciso 
Yague Guimarães, 1145, 15º andar, Helbor Concept, Edifício Corporate, Jardim Armênia, Mogi das 
Cruzes-SP, CEP: 08780-500, vem, pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO EXTRA-
JUDICIAL, com fulcro no Artigo 63 e seus Parágrafos da Lei 4.591/64, c/c Artigo 1º, inciso VI, da Lei 
nº 4.864/65, c/c o Artigo 397 do Código Civil Brasileiro e o Decreto Lei 745 de 07.08.69, NOTIFICAR E 
INTIMAR: RICARDO DAVID DA SILVA, brasileira, empresário, portador do documento de identidade 
nº 18.347.301-2 - SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 093.229.688-26, ESTANDO ELE EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO POR PARTE DA CREDORA, conforme certificado em 10/02/2022 pelo 
7º Oficial de  Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, PARA QUE NO PRA-
ZO DE 15 (QUINZE) DIAS EFETUE O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 871.094,81 (oitocentos e 
setenta e um mil e noventa e quatro reais e ointenta e um centavos), atualizado até 14/06/2022, 
referente às parcelas vencidas e não pagas do preço previsto no “Instrumento Particular de Pro-
messa de Compra e Venda e Outros Pactos de Unidade Autônoma”, celebrado em 10/04/2019, refe-
rente à unidade autônoma e sua Fração Ideal no Terreno representada pela UNIDADE 01_085, do 
empreendimento CONDOMÍNIO HELBOR SPSH – SÃO PAULO SOUTH HOUSE, situado na Rua 
Carmo do Rio Verde, 109, Granja Julieta, São Paulo/SP. Incorporação Imobiliária registrada na 
matrícula nº 435.724 do 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. Os valores serão atualizados 
monetariamente até a data do efetivo pagamento, quando serão apresentados os demonstrativos 
dos débitos, os quais serão acrescidos de todas as cominações legais e contratuais, bem como as 
despesas com notificações, editais e honorários advocatícios de 20% sobre o total do débito. O paga-
mento deverá ser feito no horário comercial, de 2ª à 6ª feira, com agendamento prévio através 
do TELEFONE: (21) 99827-2837, sob pena de aplicação do disposto no art. 63 e seus parágrafos da 
Lei Federal nº 4.591/64 e artigo 1º, incisos VI e VII, da Lei nº 4.864/65 e demais disposições aplicáveis 
à matéria, com a realização dos PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS para venda dos direitos 
sobre a promessa de compra e venda acima mencionada. O presente edital tem o caráter de prevenir 
responsabilidade, prover a conservação e ressalva de direitos. 

Pisa Incorporação SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 15.091.018/0001-13 - NIRE 35.226.222.071

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Horário e Local: Dia 15/6/22, às 10h, na sede da sociedade. Presença: Totalidade 
dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: Roberto Mounir 
Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) a redução do capital social, por apresentar-se 
excessivo em relação ao objeto social, atualmente no valor de R$ 38.823.446,00 para R$ 
13.823.446,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 25.000.000,00 com o consequente 
cancelamento de 25.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 
as quotas ora canceladas de titularidade da sócia Ez Tec, a sócia Valentina renúncia o seu 
respectivo direito de cancelamento de quotas; (ii) e autorizar a consequente alteração do 
contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os 
devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. 

Guatapará Energia S.A.
CNPJ/ME nº 17.080.857/0001-61 - NIRE 35.300.445.031

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 21 de junho de 2022, às 10:00 horas, de modo exclusivamente 
digital, nos termos do Artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/76 e da Instrução Normativa do DREI nº 
81, de 10 de junho de 2020 (“IN 81”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais 
de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representante de 100% 
(cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença dos 
Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Igor Belletti Mutt Urasaki; Secretária: Carla de Castro Bernardes. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) nos termos da Cláusula 9, parágrafo primeiro, item “xxx” do Estatuto Social da 
Companhia, a outorga pela Companhia de garantia fidejussória na forma de fiança (“Fiança”) em garantia 
às obrigações assumidas, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e 
quaisquer obrigações assumidas pela ENC Energy Brasil Participações S.A., sociedade anônima, com 
sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Nove de Julho, nº 3.405, parte, Anhangabaú, CEP 
13208-056, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.423.638/0001-17, com seus atos constitutivos registrados 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300512511 (“Emissora”) 
no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Garantia Real, com Garantia Adicional 
Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da Emissora, no valor total de 
até R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) (“Escritura”); (ii) nos termos da Cláusula 9, parágrafo 
primeiro, itens “xxvi” e “xxx” do Estatuto Social da Companhia, a outorga de cessão fiduciária da totalidade 
dos direitos e créditos, detidos e a serem detidos pela Companhia, oriundos de determinados contratos 
e das contas vinculadas de titularidade Companhia, nas quais serão depositados pelas contrapartes dos 
contratos identificados no Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva (conforme abaixo 
definido) (“Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva” e “Contas Vinculadas”, respectivamente) de acordo 
com os termos e condições do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos sob 
Condição Suspensiva em Garantia e Outras Avenças Sob Condição Suspensiva (“Contrato de Cessão 
Fiduciária sob Condição Suspensiva”); (iii) nos termos da Cláusula 9, parágrafo primeiro, item “xxx” do 
Estatuto Social da Companhia, aprovar a prestação pelas Acionistas, de alienação fiduciária da totalidade 
das ações detidas na Companhia, bem como quaisquer outras quotas ou ações representativas da totalidade 
do capital social das referidas sociedades, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo 
detidas pela Emissora, e demais bens e direitos, em favor da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante da comunhão dos debenturistas 
das Debêntures, em conformidade o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em garantia 
sob Condição Suspensiva e Outras Avenças (“Alienação Fiduciária de Ações sob Condição Suspensiva” e 
“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações Sob Condição Suspensiva”, respectivamente); (iv) (v) aprovação 
de outorga de procuração irrevogável e irretratável pela Companhia com prazo vinculado ao cumprimento 
integral de todas as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura e da Cessão Fiduciária 
Sob Condição Suspensiva (“Procuração”) em favor do agente fiduciário, representante dos titulares das 
Debêntures ENC (“Debenturistas”), com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em 
nome da Companhia; e (vi) a autorização aos Diretores da Companhia à prática de todo e qualquer ato, 
incluindo, mas não se limitando a, firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das 
deliberações tomadas nesta Assembleia. 5. Deliberações: A única acionista da Companhia, sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, delibera o quanto segue: 5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma 
de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A. 5.1. Aprovar a outorga da Fiança, 
pela Companhia, em garantia às obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura. 5.2. Aprovar 
a outorga, pela Companhia, de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva da totalidade dos direitos e 
créditos, detidos e a serem detidos pela Companhia, oriundos de determinados contratos e das contas 
vinculadas de titularidade da Companhia, nas quais serão depositados pelas contrapartes dos contratos 
identificados no Contrato de Cessão Fiduciária, em garantia às obrigações assumidas pela Emissora no 
âmbito da Escritura. 5.3. Aprovar a outorga de Alienação Fiduciária de Ações sob Condição Suspensiva 
da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, em favor 
do Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos debenturistas das Debêntures, 
em conformidade Contrato de Alienação Fiduciária de Ações sob Condições Suspensivas. 5.4. Aprovar 
a outorga da Procuração no âmbito da Escritura, com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas 
as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva e 
Alienação Fiduciária Sob Condição Suspensiva em favor do Agente Fiduciário, com poderes para praticar 
isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia. 5.5. Autorizar os Diretores da Companhia 
à prática de todo e qualquer ato, incluindo, mas não se limitando a, firmar quaisquer documentos que se 
fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia, bem como aprovar, para fins 
das Cláusula 9ª o pagamento de quaisquer despesas relacionadas ao registro e constituição das garantias 
ora aprovada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Igor Belletti Mutt Urasaki; Secretária: Carla de 
Castro Bernardes. Acionista presente: ENC Energy Brasil Participações S.A. (representada por Igor Belletti 
Mutt Urasaki e Carla Castro Bernardes). Confere com o original lavrado em livro próprio. Autenticação da 
Mesa: Igor Belletti Mutt Urasaki - Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária. 

RENOVA ENERGIA S.A. -  
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A. - Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”) a se reunirem às 11:00 horas do dia 14 de julho de 2022 em Assembleia  
Geral Extraordinária (“Assembleia”), a se realizar na sede social da Companhia, na cidade de  
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 850, 14º andar, Parte 1, 
Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem  
do dia: 1.1. A aprovação do “Protocolo e Justificação da Incorporação da Bahia Holding S.A. -  
Em Recuperação Judicial”, datado de 20 de junho de 2022 (“Protocolo”) e da proposta de 
incorporação da Bahia Holding S.A. - Em Recuperação Judicial, sociedade inscrita no CNPJ sob o 
nº 22.863.676/0001-41, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru, Jardim das Acácias, CEP 04707-000, com 
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 
35.300.479.637 (“Bahia Holding”) pela Companhia, nos termos dos artigos 223 a 227, da Lei das 
Sociedades por Ações, e conforme descrito no Protocolo, sem a alteração do capital social da 
Companhia nem a emissão de novas ações pela Companhia, com a consequente extinção da 
Bahia Holding e sua sucessão pela Companhia, nos termos do artigo 227, caput e §3º, da Lei das 
Sociedades por Ações. 1.2. A ratificação da nomeação da Lion Consultoria EIRELI, com sede no 
Município de Salvador, Estado da Bahia, na Alameda dos Eucaliptos, nº 19, sala 03, Caminho das 
Árvores, CEP 41820-760, inscrita no CNPJ sob o nº 28.860.540/0001-64, inscrita no CRC/BA sob 
o nº BA-007712/O (“Empresa de Avaliação”), para avaliar o valor de patrimônio líquido da Bahia 
Holding, a ser incorporado pela Companhia, nos termos do Protocolo, e elaborar o laudo de 
avaliação correspondente, nos termos do artigo 227, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.  
1.3. A aprovação do laudo de avaliação elaborado pela Empresa de Avaliação para fins da 
incorporação da Bahia Holding pela Companhia, de acordo com o qual o valor patrimonial da Bahia 
Holding, a ser absorvido pela Companhia em razão da incorporação, é de R$ 65.600.782,15 
(sessenta e cinco milhões, seiscentos mil, setecentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), na 
data-base de 31 de maio de 2022, nos termos do artigo 227, §§2º e 3º, da Lei das Sociedades por 
Ações. 1.4. Eleger 1 (um) novo membro efetivo para preenchimento de cargo vago do Conselho de 
Administração da Companhia, para mandato unificado com os demais conselheiros da Companhia, 
com prazo de 2 (dois) anos, iniciado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 
2022. Informações Gerais: A administração informa que os acionistas poderão participar da 
Assembleia pessoalmente ou por meio de procurador devidamente constituído há menos de  
1 (um) ano da data de realização da Assembleia. Para participar na Assembleia, os acionistas 
deverão apresentar à Companhia, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da 
data da Assembleia, nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social, os seguintes documentos:  
(i) comprovante de titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações 
escriturais com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia; 
(ii) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do representante legal 
do acionista; (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações 
nominativas, o extrato emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão 
competente, contendo a respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido 
expedido com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da Assembleia; e 
(iv) cópia do documento de identidade do acionista ou representante, conforme o caso. O acionista 
que comparecer à Assembleia munido dos documentos exigidos pode participar e votar, ainda que 
tenha deixado de depositá-los previamente. Todas as cópias dos documentos deverão ser 
autenticadas e todas as assinaturas originais deverão ser reconhecidas em cartório, por 
semelhança ou autenticidade. Todos os documentos provenientes do exterior deverão ser 
notarizados e consularizados, ou apresentados em forma de apostila, conforme aplicável, e 
acompanhados da respectiva tradução juramentada registrada em cartório de títulos e documentos. 
Nesta Assembleia, não haverá a possibilidade de participação por meio de boletim de voto a 
distância, considerando que as matérias a serem deliberadas não exigem sua disponibilização, 
nos termos do artigo 26, §1º, da Resolução CVM nº 81/2022. As informações e os documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia, nos termos da legislação aplicável, 
inclusive o Protocolo e o Laudo de Avaliação, encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
social da Companhia e nos websites da Companhia (ri.renovaenergia.com.br), da Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

São Paulo, 21 de junho de 2022
Sergio Ros Brasil Pinto

Presidente do Conselho de Administração
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Pelo presente instrumento particular: I. Daniel Puerta Amato; II. Tiago Garbim; e III. Israel Geraldi, únicos sócios 
têm entre si, alterar o Contrato Social: Transformar o tipo jurídico para sociedade por ações, mantendo-se inalterados os 
sócios, o patrimônio e o capital social, passando a operar sob a denominação de “Ativy Holding S.A.”, a ser regida 
pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada, por seu Estatuto Social, bem como pelas demais disposições legais 
aplicáveis às sociedades por ações. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional no 
valor de R$ 1.861.708,00, dividido em 1.861.708 quotas, de valor de R$ 1,00 cada, passará a ser representado por 
1.861.708 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais serão distribuídas entre as atuais sócias, de forma 
que essas passem a deter na S/A a mesma participação percentual que atualmente possuem na sociedade limitada, nos 
termos do Boletim de Subscrição: (i) 707.449 ações ordinárias, ao acionista Tiago Garbim; (ii) 707.449 ações ordiná-
rias, ao acionista Daniel Puerta Amato, e (iii) 446.810 ações ordinárias, ao acionista Israel Geraldi. A Companhia 
continuará a operar dentro do mesmo exercício social, atendidas as exigências fi scais e contábeis. Não instalar o conse-
lho fi scal para o presente exercício social. Os diretores não receberão qualquer compensação pelo desempenho de suas 
funções. Autorizar os administradores a procederem a todos os atos complementares à referida transformação.  O capi-
tal social, totalmente subscrito e integralizado, no valor de passa a ser representado por 1.861.708 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas nos termos da Lista de Subscrição de Ações. Declaram for-
malmente concretizada a transformação da sociedade em uma S/A, a qual, para todos os propósitos legais, será uma con-
tinuação da sociedade de responsabilidade limitada, sem a interrupção de sua existência legal. . Eleger para o Conselho 
de Administração: (i) Tiago Garbim, brasileiro, casado, empresário, RG nº 33.767.462-0 SSP/SP, CPF/ME nº 294.770.398-
70, para Presidente do Conselho de Administração; (ii) Daniel Puerta Amato, brasileiro, casado, empresário, RG nº 
26.340.330-0 SSP/SP, CPF/ME nº 286.445.688-50, para Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iii) Israel Ge-
raldi, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 11.791.215-3 SSP/SP, CPF/ME nº 015.931.318-01, para membro do Conselho 
de Administração. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomam posse de seus cargos e declaram, que 
não estão impedidos de exercerem atividade mercantis. Eleger para a Diretoria: (i) Tiago Garbim, para Diretor Presi-
dente; (ii) José Eduardo Buzatto Junior, brasileiro, casado, diretor fi nanceiro, RG nº 27815821 IIRGD/SP, CPF/ME nº 
258.893.068-98, para Diretor Administrativo Financeiro; (iii) Danielli Jussani Ramos de Almeida, brasileira, casada, 
administradora de empresas, RG nº 40232942 SSP/SP, CPF/ME nº 230.536.118-13, para Diretora de Gente e Cultura. Os 
membros da Diretoria ora eleitos tomam posse de seus cargos e declaram, que não estão impedidos de exercerem ativi-
dades mercantis. Aprovação do Estatuto Social. Campinas, 28.03.2022. Acionistas: Tiago Garbim, Israel Geraldi, Daniel 
Puerta Amato. Advogado: Tales de Moraes Moreno - OAB/SP nº 305.634. JUCESP nº 171.923/22-4 e NIRE nº 
3530059011-2 em 04.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º. A Companhia tem a 
denominação de Ativy Holding S/A. e rege-se pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, 
em especial a Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S/A”). § Único. No cumprimento de todas as dis-
posições contidas neste Estatuto Social, e na hipótese de ser celebrado um Acordo de Acionistas, a ser devidamente ar-
quivado na sede da Companhia (“Acordo de Acionistas”), deverão ser observados os termos e condições previstos no 
Acordo de Acionistas, além das condições previstas na Lei das S/A e, nos casos omissos, na legislação aplicável. Artigo 
2º. A Companhia tem sede na cidade de Campinas/SP, na Avenida Pierre Simon de Laplace, nº 740, Lote 03, Sala 11, Qua-
dra E, Techno Park, CEP 13069-320, podendo manter fi liais, escritórios e representações em qualquer localidade do País 
ou do exterior, por deliberação de acionistas titulares de mais da metade do capital social. Artigo 3º. A Companhia tem 
por objeto social a participação em outras sociedades como acionista ou quotista (CNAE 64.62-0/00 – Holdings de insti-
tuições não fi nanceiras). Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II: do Capital So-
cial: Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 1.861.708,00, representa-
do por 1.861.708 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária tem as seguintes carac-
terísticas, direitos e vantagens. a) Cada ação ordinária conferirá ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações da As-
sembleia Geral da Companhia, convocada, instalada e realizada nos termos deste Estatuto Social; e b) As ações ordiná-
rias poderão ser convertidas em outras espécies ou classes de ações de emissão da Companhia, mediante deliberação da 
Assembleia Geral. § 2º. O capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral, ser aumentado mediante a emis-
são de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. Fica 
assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência para a subscrição dos aumentos de capital da Compa-
nhia nos termos previstos pela Lei das Sociedades por Ações. § 3º. Nenhuma transferência de ações terá validade ou efi -
cácia perante a Companhia ou quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência de 
ações, se levada a efeito em violação ao Acordo de Acionistas. § 4º. À Companhia é vedada a criação e emissão de par-
tes benefi ciárias. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Artigo 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á (i) ordinariamente, a 
cada ano, dentro dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias cons-
tantes no artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigi-
rem, mediante convocação pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia ou, ainda, pelos acionistas da 
Companhia, observados os quóruns e procedimentos constantes na Lei das S/A e do Acordo de Acionistas. § 1º. A Assem-
bleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por outro con-
selheiro indicado pelo Presidente do Conselho de Administração antecipadamente ou, na falta de indicação, por outro 
conselheiro indicado pela maioria dos acionistas presentes, sendo secretariadas por pessoa indicada pelo Presidente da 
Assembleia Geral. § 2º. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração com, no mínimo, 8 dias de 
antecedência da data marcada para sua realização. Será dispensada a convocação se verifi cada a presença da totalida-
de dos acionistas na Assembleia Geral, declarando-se cientes da ordem do dia. § 3º. Ressalvadas as exceções previstas 
na Lei das S/A e no Acordo de Acionistas, a Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a 
presença dos Acionistas que representem, no mínimo, 75% do capital social com direito a voto e, em segunda convoca-
ção, com qualquer número. § 4º. Compete ao Presidente e ao Secretário da Assembleia Geral zelar pelo cumprimento do 
Acordo de Acionistas, negando cômputo a voto proferido com violação ao Acordo de Acionistas e ao presente Estatuto 
Social. § 5º. Será considerado presente às Assembleias Gerais o acionista que participar das Assembleias Gerais por meio 
de vídeo conferência ou conferência telefônica, desde que uma cópia assinada do voto lançado seja entregue por e-mail 
ao Presidente da Assembleia Geral com uma cópia a todos os demais acionistas imediatamente após a Assembleia Ge-
ral, sendo que uma via original do voto deverá ser entregue ao Presidente da Assembleia Geral dentro de 5 dias úteis 
após a reunião e arquivada na sede da Companhia, e todos os participantes possam ser claramente identifi cados, caso 
em que a Assembleia Geral será considerada realizada no local onde estiver o Presidente da reunião. Artigo 7º. Os acio-
nistas terão os poderes para decidir sobre todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja da Assem-
bleia Geral de Acionistas, conforme determinado pela Lei das Sociedades por Ações, pelo Acordo de Acionistas e por este 
Estatuto Social. A aprovação das matérias apreciadas pela Assembleia Geral de Acionistas observará as disposições apli-
cáveis da Lei das S/A e no Acordo de Acionistas. § 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, compete à Assembleia Geral de 
Acionistas deliberar sobre: a) As contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações 
fi nanceiras; b) Eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando e se ins-
talado; c) Alteração em qualquer dos artigos deste estatuto social; d) Fixação da remuneração dos membros do Conse-
lho de Administração; e) Aprovação de distribuição ou retenção de lucros, pagamento de dividendos e/ou juros sobre o 
capital próprio, salvo o dividendo mínimo ou obrigatório previsto neste Estatuto Social; f) Criação de quaisquer reservas 
de capital, exceto as obrigatórias; g) Alteração do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto Social, distribuição 
de dividendos em um valor inferior ao dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto Social e alteração das dispo-
sições a respeito da política de dividendos da companhia prevista neste estatuto social; e h) Deliberar sobre qualquer ma-
téria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. § 2º. Exceto se de outra forma exigido pela Lei das S/A ou 
pelo Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia (se aplicável), as matérias em discussão na Assembleia Ge-
ral serão aprovadas pelo voto favorável da maioria do capital social total e votante. Capítulo IV: Da Administração: 
Artigo 8º. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. § 1º. O administra-
dor é investido no seu cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro de Atas das Reuniões do Conselho 
de Administração ou no livro de Atas das Reuniões da Diretoria, conforme o caso. § 2º. O prazo de gestão do Conselho 
de Administração ou da Diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. O substituto eleito que 
preencher cargo vago deve completar o prazo de gestão do substituído. § 3º. A Assembleia Geral deve fi xar a remunera-
ção global dos membros da administração. Compete ao Conselho de Administração deliberar acerca da distribuição da 
remuneração global dos membros da Diretoria. Capítulo V: Do Conselho de Administração: Subseção I: Da 
Composição: Artigo 8º. O Conselho de Administração será constituído por até 04 membros, todos eleitos e destituí-
veis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 03 anos, permitida a reeleição, sendo um deles o Presi-

dente do Conselho de Administração, outro, o Vice-Presidente do Conselho de Administração e os demais Conselheiros 
Sem Designação Específi ca. § único. Os membros eleitos serão empossados pela Assembleia Geral que os eleger, lavran-
do-se os competentes termos de posse no respectivo “Livro de Atas do Conselho de Administração”. Artigo 9º. Somen-
te podem ser eleitas para integrar o Conselho de Administração as pessoas que, além dos requisitos legais e regulamen-
tares, atendam às seguintes condições: a) possuam ilibada reputação, conhecimento e experiência relevante para as ati-
vidades da Companhia; b) não ocupem cargos ou funções em sociedade ou entidade que possa ser considerada concor-
rente da Companhia ou de suas controladas; e c) não tenham, nem representem, interesse confl itante com o da Compa-
nhia ou com o de suas controladas. § único. Deverão imediatamente apresentar sua renúncia os membros do Conselho 
de Administração que deixem de preencher, por fato superveniente ou desconhecido à época de sua eleição, os requisi-
tos estabelecidos neste artigo. Subseção II: Do Funcionamento: Artigo 10. O Conselho de Administração realizará 
reuniões ordinárias, conforme exigido pela legislação aplicável, e extraordinárias sempre que necessário, mediante con-
vocação pelo Presidente do Conselho ou por quaisquer 02 membros do Conselho de Administração. As reuniões do Con-
selho de Administração da Companhia serão convocadas com, no mínimo, 8 dias de antecedência da data de cada reu-
nião, em primeira convocação, e com, no mínimo, 5 dias de antecedência, em segunda convocação, podendo em qualquer 
caso ser convocadas em menor prazo em caso de urgência justifi cada. Qualquer membro do Conselho de Administração 
poderá, individualmente, solicitar ao Presidente do Conselho de Administração a convocação de reunião extraordinária, 
devendo este fazê-lo no prazo máximo de 5 dias a contar da entrega da solicitação por escrito, a qual deverá relacionar 
os assuntos a serem tratados. § 1º. Será dispensada a convocação de que trata o caput deste Artigo 10 se estiverem pre-
sentes à reunião todos os membros em exercício do Conselho de Administração. A respectiva ata deverá ser posterior-
mente assinada por todos os membros que participaram da reunião. § 2º. Será considerado presente às reuniões do Con-
selho de Administração da Companhia o membro do Conselho de Administração da Companhia que: (i) nomear qualquer 
outro membro do Conselho de Administração da Companhia como seu procurador para votar em tal reunião, desde que 
a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia ou ao Presidente da 
reunião antes da sua instalação; (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração da Compa-
nhia ou ao Presidente da reunião antes da sua instalação, via correio eletrônico (e-mail) com confi rmação de recebimen-
to, carta registrada ou carta entregue em mãos; ou (iii) participar das reuniões do Conselho de Administração da Com-
panhia por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, desde que uma cópia assinada do voto lançado seja en-
tregue por e-mail ao Presidente do Conselho de Administração com uma cópia a todos os demais membros do Conselho 
de Administração imediatamente após a reunião, sendo que uma via original do voto deverá ser entregue ao Presidente 
do Conselho de Administração dentro de 5 dias úteis após a reunião e arquivada na sede da Companhia, e todos os par-
ticipantes possam ser claramente identifi cados, caso em que a reunião será considerada realizada no local onde estiver 
o Presidente da reunião. § 3º. As reuniões do Conselho de Administração da Companhia poderão ser instaladas com a 
presença da maioria simples dos membros do Conselho de Administração. § 4º. A reunião do Conselho de Administração 
será presidida sempre por seu Presidente, ou, na ausência deste, pelo Vice-Presidente, sendo secretariadas por pessoa in-
dicada pelo Presidente da Reunião. § 5º. As deliberações do Conselho de Administração serão aprovadas mediante o 
voto favorável da maioria dos seus membros, salvo se disposto em contrário no Acordo de Acionistas, e serão registradas 
em ata, em livro próprio, pelo secretário da reunião, indicado pelo Presidente. Artigo 11. Compete ao Conselho de Ad-
ministração: I. estabelecimento dos objetivos, políticas e orientação geral do negócio da Companhia e de suas Subsidiá-
rias; II. aprovar o orçamento anual operacional e o plano de negócios da Companhia, bem como quaisquer eventuais al-
terações destes (sendo certo que, enquanto não for aprovado o orçamento ou plano referente a um determinado exercí-
cio social, o orçamento ou plano do exercício anterior será utilizado provisoriamente); III. atribuir, do montante global da 
remuneração fi xada pela Assembleia Geral, os honorários mensais a cada um dos membros da administração da Compa-
nhia, inclusive da Diretoria; IV. eleger e destituir os Diretores e gerentes da Companhia e fi xar-lhes as atribuições, obser-
vado o que a respeito dispuser o presente Estatuto Social; V. fi scalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tem-
po, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração; VI. su-
pervisão da gerência, análise, a qualquer momento, dos livros e registros da Companhia, assim como o direito de solici-
tar informações sobre contratos já celebrados ou a serem celebrados pela Companhia ou qualquer Subsidiária e qualquer 
outro assunto relacionado; VII. convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente; VIII. submeter à Assembleia Ge-
ral proposta de alteração deste Estatuto Social; IX. manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da Direto-
ria e as demonstrações fi nanceiras da Companhia; X. propor à Assembleia Geral a destinação do lucro líquido do exercí-
cio, observado o disposto neste Estatuto Social; XI. deliberar sobre a emissão de ações ou bónus de subscrição até o limi-
te do capital autorizado, fi xando o preço de emissão, forma de subscrição e integralização e outras condições da emis-
são, defi nindo ainda se será concedida preferência na subscrição aos acionistas; XII. deliberar sobre a emissão de debên-
tures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real; XIII. aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua 
própria emissão para manutenção em tesouraria ou seu cancelamento; XIV. fi xar o limite de endividamento da Compa-
nhia; XV. autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a 
obrigações de terceiros; XVI. aprovação dos relatórios da administração e das contas da Diretoria, assim como aprovação 
do envio das demonstrações fi nanceiras anuais da Companhia para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas; e XVII. 
deliberar previamente sobre a apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou recuperação judicial ou extraju-
dicial. § único. Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administra-
ção que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Seção II: Diretoria: Artigo 12. A Dire-
toria da Companhia será composta por, no mínimo, 02 Diretores, e no máximo 04 Diretores, cujas designações serão in-
dicadas pelo Conselho de Administração no momento da eleição. § Único. Os diretores serão eleitos para mandato de 
03 anos, sendo permitida a reeleição. A eleição, destituição e substituição dos diretores deverão observar, em qualquer 
caso e no que for aplicável, os termos e condições do Acordo de Acionistas. Artigo 13. A Diretoria é responsável pela ad-
ministração dos negócios da Companhia, exercendo seus poderes de acordo com a lei, o Acordo de Acionistas, este Esta-
tuto Social, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. Artigo 14. A Companhia será sempre 
representada (i) pelo Diretor Presidente; (ii) por 02 Diretores em conjunto; ou (iii) por 01 Diretor em conjunto com um 
procurador com poderes especiais, desde que tal procurador tenha sido designado por 02 Diretores em conjunto. § 1º. O 
Conselho de Administração poderá deliberar sobre outras formas de representação da Companhia, em casos específi cos. 
§ 2º. As procurações em nome da Companhia serão outorgadas por 2 Diretores em conjunto e deverão especifi car os po-
deres conferidos. Com exceção daquelas para fi ns judiciais, as procurações terão um período de validade limitado a, no 
máximo, 1 ano. Capítulo VI: Do Conselho Fiscal: Artigo 15. O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes de lei, 
que não funcionará em caráter permanente, será composto por 03 membros e somente será instalado nos exercícios so-
ciais em que seu funcionamento for solicitado pelos acionistas, conforme faculta o artigo 161 da Lei das Sociedades por 
Ações. § Único. Os membros do Conselho Fiscal terão atribuições, competências, responsabilidades e deveres defi nidos 
em lei, bem como uma compensação anual e global mínima, a ser distribuída entre os seus membros e a ser defi nida pela 
Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VII: Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Dividendos: Artigo 16. O 
exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fi m de cada exercício social, 
proceder-se-á ao levantamento das demonstrações fi nanceiras exigidas por lei. § 1º. A Companhia poderá levantar ba-
lanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais e declarar dividendos com base nos lucros verifi cados em tais 
balanços. § 2º. O lucro líquido do exercício, verifi cado nas demonstrações fi nanceiras, terá obrigatoriamente a seguinte 
destinação: a) Pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e b) O lucro remanescente, após as deduções previstas no 
item (a) acima, ressalvada deliberação em contrário da Assembleia Geral Ordinária, terá a destinação determinada pela 
Assembleia Geral dos Acionistas, observada a legislação aplicável. § 3º. A Companhia distribuirá como dividendo míni-
mo obrigatório, em cada exercício social, no mínimo, 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações. Capítulo VIII: Das Disposições Gerais: Artigo 17. A Companhia será dissolvida e entrará em 
liquidação nos casos previstos na legislação aplicável, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, cabendo à Assem-
bleia Geral eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverão funcionar nesse período, obedecidas as formalidades le-
gais. Artigo 18. No cumprimento de todas as disposições contidas neste Estatuto Social deverão ser observados os ter-
mos e condições contidos no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Em caso de confl ito entre as dispo-
sições deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, prevalecerão as disposições do 
Acordo de Acionistas, se existente. Capítulo IX: Da Solução de Confl itos: Artigo 19. Qualquer diferença entre as 
Partes surgida da interpretação ou da aplicação do presente Estatuto Social ou de qualquer acordo entre os acionistas 
será resolvida amigavelmente entre as Partes. Porém, caso não haja consenso entre as Partes, as controvérsias serão di-
rimidas pelo Foro da Capital da Comarca do Estado de São Paulo, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja ou que possa vir a se tornar.” Visto do Advogado: Tales de Moraes Moreno - OAB/SP nº 305.634.

ATIVY HOLDING LTDA
CNPJ/ME nº 42.736.562/0001-48 - NIRE 3523273469-0

Extrato do Instrumento Particular de 4ª Alteração do Contrato Social da Ativy Holding Ltda. para Transformação do Tipo Jurídico de Sociedade Limitada para Sociedade Por Ações

SF 151 Energia Renovável Holding S.A.
CNPJ nº 18.511.726/0001-54 - NIRE 35.300.454.545

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Junho de 2022
1. Data e Hora: Realizada no dia 21 de junho de 2022, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos 
termos do Artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/76e da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de 
junho de 2020 (“IN 81”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais de convocação, 
conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representante de 100% (cem por cento) do 
capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Igor Belletti Mutt Urasaki; Secretária: Carla de Castro Bernardes. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) nos termos da Cláusula 9º, parágrafo primeiro, item “xxx” e “xxvi” do Estatuto Social da Companhia, 
a constituição de garantia, da modalidade de alienação fiduciária sob condição suspensiva, sobre a 
totalidade das quotas de titularidade da Companhia de emissão das sociedades (i) SPE Tremembé Energia 
Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Tremembé, Estado de São Paulo, na Estrada Luiz 
Macedo Barroso, nº 2.210, Mato Dentro, CEP 12120-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.692.893/0001-86, 
com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE nº 35227339788, neste ato 
representada na forma de seu contrato social (“SPE Tremembé”); e (ii) Curitiba Energia SPE Ltda., 
sociedade limitada, com sede na Cidade da Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, na Av. Nossa Senhora 
Aparecida, nº 3.858, Santa Terezinha, CEP 83829-308, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.692.840/0001-65, 
com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 
41207920846 (“Curitiba Energia” e, em conjunto com a SPE Tremembé, “Fiadoras”), (“Quotas Alienadas”), 
bem como quaisquer outras quotas representativas da totalidade do capital social das referidas sociedades, 
que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas pela SF 151, e demais bens e 
direitos, todas de titularidade da Companhia, de forma a garantir às obrigações assumidas pela Enc Energy 
Brasil Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na 
Av. Nove de Julho, nº 3.405, parte, Anhangabaú, CEP 13208-056, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
29.423.638/0001-17, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP sob o NIRE 35300512511 (“Emissora”) no âmbito do Instrumento Particular de Escritura 
da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a 
ser Convolada em Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos da Emissora, no valor total de até R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões 
de reais) (“Escritura”); (ii) nos termos da Cláusula 9º, parágrafo primeiro, item “xxx” do Estatuto Social da 
Companhia, a outorga pela Companhia de garantia fidejussória na forma de fiança (“Fiança”) em garantia 
ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela 
Emissora na Escritura; (iii) em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo primeiro, itens “xxvi” e “xxx” do Estatuto 
Social da Companhia, autorizar as Fiadoras, a outorgar de garantia fidejussória na forma de fiança, em 
garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas 
pela Emissora na Escritura; (iv) em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo primeiro, itens “xxvi” e “xxx” do 
Estatuto Social, autorizar as suas subsidiárias SPE Tremembé e Curitiba Energia (“Garantidoras da Cessão 
Fiduciária”) a outorgar cessão fiduciária da totalidade dos direitos e créditos, detidos e a serem detidos pelas 
Garantidoras da Cessão Fiduciária oriundos de determinados contratos e das contas vinculadas de 
titularidade das referidas sociedades, nas quais serão depositados pelas contrapartes dos contratos 
identificados no Contrato de Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva (conforme abaixo definido) 
(“Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva” e “Contas Vinculadas”, respectivamente) de acordo com os 
termos e condições do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos Sob Condição 
Suspensiva em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva”);  
(v) a autorização aos Diretores da Companhia à prática de todo e qualquer ato, incluindo, mas não se 
limitando a, firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação. 5. Deliberações: A única 
acionista da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, delibera o quanto segue: 5.1. Registrar que 
a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A. 
5.1. Nos termos da Cláusula 9ª do Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga, pela Companhia, da 
alienação fiduciária sob condição suspensiva da totalidade das Quotas Alienadas, bem como quaisquer 
outras quotas representativas da totalidade do capital social das referidas sociedades, que venham a ser 
subscritas, adquiridas ou de qualquer modo detidas pela SF 151, e demais bens e direitos, em garantia às 
obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura, nos termos do Instrumento Particular de 
Alienação de Quotas sob Condição Suspensiva em Garantia e Outras Avenças. 5.2. Aprovar a outorga da 
Fiança, pela Companhia, em garantia às obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura.  
5.3. Autorizar as Fiadoras a outorgarem garantia fidejussória na forma de Fiança, em garantia ao fiel, pontual 
e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Emissora no âmbito 
da Escritura. 5.4. Autorizar as Garantidoras da Cessão Fiduciária a outorgarem a Cessão Fiduciária  
sob Condição Suspensiva nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva.  
5.5. Autorizar os Diretores da Companhia à prática de todo e qualquer ato, incluindo, mas não se limitando 
a, firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação da deliberação tomada nesta 
Reunião, bem como aprovar, para fins das Cláusula 9ª o pagamento de quaisquer despesas relacionadas 
ao registro e constituição das garantias ora aprovadas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Igor 
Belletti Mutt Urasaki; Secretária: Carla de Castro Bernardes. Acionista presente: SF 151 Participações 
Societárias Ltda., representada por Igor Belletti Mutt Urasaki. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Autenticação da Mesa: Igor Belletti Mutt Urasaki - Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária.
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Scala Data Centers S.A.
CNPJ nº 34.562.112/0001-58

Demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e relatório do auditor independente
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

  Controladora Consolidado
Ativo circulante Notas 2021 2020 2021
Caixa e equivalentes de caixa 5 48.679 24.028 54.258
Contas a receber 6 93.448 46.208 103.312
Contas a receber - partes
 relacionadas 28 2.562 - 2.562
Impostos a recuperar 7 7.546 3 7.909
Adiantamento a fornecedores 8 35.090 27.540 35.095
Despesas antecipadas 9 5.826 2.124 5.826
Outros ativos 10 1.155 - 1.287
Total do ativo circulante  194.306 99.903 210.249

Ativo não circulante
Tributos diferidos 11 5.689 1.054 6.119
Despesas antecipadas 9 6.214 189 6.214
Direitos de uso 12 35.893 23.904 35.893
Outros ativos 10 2.454 2.993 2.454
Investimentos 13 88.133 - -
Imobilizado 14 673.071 114.171 753.131
Intangível 15 2.048.266 3.311 2.048.511
Total do ativo não circulante  2.859.720 145. 622 2.852.322

Total do ativo  3.054.026 245.525 3.062.571

   Adianta-
   mento para    Reservas
  Capital futuro   Reservas para Lucros 
 Capital social a aumento Reserva Reserva de capital Inves- acum- 
 social integralizar de capital legal de lucro de giro timento ulados Total
Em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 67.303 - - 163 3.506 - - - 70.972
Aumento de capital 20.997 - - - - - - - 20.997
Capitalização de reserva de capital 400 - - - (400) - - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 46.500 - - - - - 46.500
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 48.786 48.786
Constituição de reservas - - - 2.439 - 23.149 23.149 (48.737) -
Distribuição de dividendos - - - - - - - (49) (49)
Em 31 de dezembro de 2020 88.700 - 46.500 2.602 3.106 23.149 23.149 - 187.206
Aumento de capital pela incorporação da Dyn 1.344.729 - - - (3.073) - - - 1.341.656
Aumento de capital pela incorporação da Scala
 Empreendimentos 208.921 - - - - - - - 208.921
Aumento de capital 459.460 (459.460) - - - - - - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 116.850 - - - - - 116.850
Subscrição do capital 163.350 - (163.350) - - - - - -
Distribuição de dividendos - - - - (33) - (120) (34) (187)
Integralização de capital - 450.460 - - - - - - 450.460
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 36.155 36.155
Constituição de reservas - - - 1.808 - 17.156 17.157 (36.121) -
Em 31 de dezembro de 2021 2.265.160 (9.000) - 4.410 - 40.305 40.186 - 2.341.061

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

1.Contexto Operacional: A Scala Data Centers S.A. (a “Companhia” ou 
“Controladora”) é uma Companhia por ações, com sede na cidade de Ba-
rueri, Estado de São Paulo, foi constituída em 16 de Agosto de 2019, com 
prazo indeterminado, conforme artigo 1° do Estatuto Social. A Companhia, 
sua principal controlada Nimbus Data Center S.A. e a “holding” Scala US Hol-
dco LLC (conjuntamente, “o Grupo” ou “Consolidado”) tem por objeto social 
o tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação, serviços de 
hospedagem na internet e, locação de equipamentos e cessão de infraestru-
tura em data center (hosting e colocation), participação no capital de outras 
Companhias no Brasil e no exterior, desenvolvimento e investimento imobi-
liários, assim como locação e administração de bens móveis e imóveis (i) e 
para a consecução de seu objeto, a Companhia poderá realizar as atividades 
mencionadas, por si própria e/ou por meio de contratos com outras Compa-
nhias, podendo prestar serviços e ainda adquirir, importar ou sub-contratar 
outras Companhias, ou de outras Companhias, o fornecimento de maquiná-
rio, equipamentos, ferramentas e de serviços de manutenção ou ampliação 
de seus ativos. A Scala Data Centers S/A incorporou em Julho de 2021 o 
acervo líquido da DYN DC Data Centers e Participações S.A., no montante 
de R$ 1.344.729, e em Setembro de 2021 o acervo líquido da Scala Empreen-
dimentos Imobiliários S.A., no montante de R$ 208.921. A emissão dessas 
demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 06 
de junho de 2022. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: 1.1. De-
claração de conformidade: As principais politicas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas 
políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, 
salvo quando indicado de outra forma. 2.2. Base de elaboração e apresen-
tação: As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram elaboradas em conformida-
de com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação 
Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações con-
tábeis da Companhia estão sendo apresentadas conforme orientação técnica 
do CPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a 
serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, 
em especial das contidas nas notas explicativas. A Administração confirma 
que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis e que estas correspondem às utilizadas em sua 
gestão. A moeda funcional do grupo é o Real, mesma moeda de preparação 
e apresentação das demonstrações financeiras da companhia. (a) Demons-
trações financeiras individuais: As demonstrações financeiras individuais da 
controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e são di-
vulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. Nas 
demonstrações financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo 
método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas 
demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras 
consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível 
aos acionistas da controladora. (b) Demonstrações financeiras consolidadas: 
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Essas demonstrações financeiras incluem as operações da Nimbus 
Data Center S.A. 2.3. Base de mensuração As demonstrações contábeis fo-
ram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra 
forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demons-
trações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer o uso de certas estimativas contábeis e, também, o exercício de 
julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplica-
ção das políticas contábeis. Desta forma, os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua e tais revisões são reconhecidas no período em que são revisadas e 
em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais estimativas da Com-
panhia estão descritas na nota 3.14. 3. Principais práticas contábeis: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em 
contrário. 3.1. Apresentação das demonstrações contábeis: Os ativos e 
passivos no balanço patrimonial são classificados como circulante quando 
mantidos principalmente para negociação e quando se espera realizá-los den-
tro de 12 meses após o período de divulgação. Os demais ativos e passivos 
são classificados como não circulantes. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são classificados no ativo e passivo não circulante, quando aplicável. 3.2. 
Caixas e equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos em conta movimento, 
aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mu-
dança de seu valor de mercado. Os equivalentes de caixa são mantidos com 
a finalidade de atender a compromissos de caixa a curto prazo, juntamente 
com a realização de outros ativos circulantes, e não para investimentos e 
outros fins. 3.3. Contas a receber: O saldo de contas a receber é registrado 
e mantido no balanço pelo valor de realização dos títulos representativos des-
ses créditos. A origem das contas a receber decorre da conjuntura de fatores 
como a transferência de posse, a transferência de risco e a confiabilidade 
na mensuração do valor vendido líquido do custo de venda e direito a tal 
recebível. A Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) 
está constituída em montante considerado suficiente pela Administração da 
Companhia para cobrir eventuais perdas futuras, com base no histórico de 
perdas na realização das contas a receber, e considerando os riscos de crédi-
to envolvidos com sua carteira de clientes. 3.4. Imobilizado: São mensurados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação 
e perdas por redução ao valor recuperável acumuladas de redução ao valor 
recuperável (“impairment”). O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados 
de forma prospectiva, quando for o caso. As imobilizações em andamento são 
classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e 
prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos inicia-se quando 
eles estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos 
imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada 
de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o 
seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para 
terrenos e construções em andamento). A vida útil estimada, os valores resi-
duais e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do balanço 
patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 
prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quan-
do não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. 
Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado 
são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o 
valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. Abaixo as respectivas 
taxas de depreciação anuais:
Imobilizado por natureza                            Taxa de depreciação ao ano
Telecom Equipamentos e Infraestrutura 10% e 20%
Data Center Servidores 38,46%
Data Center Infraestrutura 10% e 20%
Data Center Equipamentos de Rede 10% e 38,46%
Equipamentos de Informática 20%
Maquinas e Equipamentos e Móveis e Utensílios 10%
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 20%
Equipamento de Escritório 10%
3.5. Intangível: Ativos intangíveis com vida útil definida são registrados pelo 
custo de aquisição ou formação, deduzido das amortizações acumuladas e 
da redução ao valor recuperável (“impairment”). A amortização é reconhecida 
linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e 
o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um 
ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econô-
micos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas 
resultantes da baixa de um ativo intangível, são mensurados com base na 
diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, e 
são reconhecidos no resultado. Abaixo as respectivas taxas de amortizações 
anuais definidas pela Administração:
Intangível por natureza      Taxa de amortização ao ano
Direitos de uso de software 20%
Ágio: O ágio representa o excesso (i) da contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo 
na data de aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquiri-
da em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso 
o total da contraprestação transferida, a participação dos não controladores 
reconhecida e a participação mantida anteriormente medida pelo valor justo 
seja menor do que o valor justo dos ativos líquidosda controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na 
demonstração do resultado. 3.6. Arrendamento Mercantil: Os arrendamen-
tos são reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo corres-
pondente na data em que o ativo arrendado se torna disponível para uso pela 
Companhia. Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo e 
as despesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resul-
tado durante o período do arrendamento. O ativo de direito de uso é deprecia-
do ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método 
linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos provenientes de um arrenda-
mento são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arren-
damento incluem o valor presente líquido dos pagamentos fixos incluindo pa-
gamentos fixos na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a 
receber. Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e 
as despesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resul-
tado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa periódica 
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. 
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens 
a seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; • quais-
quer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela, me-
nos quaisquer • incentivos de arrendamento recebidos. 3.7. Outros ativos e 
passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for prová-

vel que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Com-
panhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo 
é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obri-
gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo pro-
vável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações 
monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. 3.8. Imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro: A despesa com imposto de renda e con-
tribuição social representa a soma dos impostos correntes e diferidos. Impos-
tos correntes: a provisão para imposto de renda e contribuição social está 
baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro 
apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou despe-
sas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não 
tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto 
de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas nominais 
de imposto de renda de 15%, acrescidas do adicional de 10%, e da contribui-
ção social de 9%, que conjuntamente totalizam 34%. Impostos diferidos: O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os 
prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social 
e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do 
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. As alíquotas definidas atualmente para esses impostos, para de-
terminação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social. Os impostos diferidos são reconhecidos ape-
nas quando o Grupo apresenta histórico razoável de lucratividade em suas 
operações e quando for provável que o Grupo apresentará lucro tributável 
futuro em montante suficiente para que tais diferenças e prejuízos fiscais/base 
negativa de contribuição social possam ser efetivamente utilizados com segu-
rança. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja 
provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na 
compensação das diferenças temporárias/prejuízos fiscais, com base em pro-
jeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas in-
ternas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto sofrer altera-
ções. O Grupo apresentou resultados tributáveis recentes e possui 
perspectivas com base em seus orçamentos sobre a perspectiva de lucro tri-
butável futuro, baseado em sua perspectiva dos resultados decorrentes dos 
investimentos na operação. 3.9. Instrumentos financeiros: Ativos financei-
ros - Os ativos financeiros são classificados conforme abaixo: Ativos financei-
ros mensurados ao custo amortizado, que correspondem aos ativos que o 
objetivo é mantê-lo até o fim do fluxo de caixa contratual e ativos que conte-
nham exclusivamente pagamento de principal e juros sobre o saldo em aber-
to. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, que correspondem a ativos cujo objetivo seja mantê-lo até o fim 
do recebimento dos fluxos contratuais ou pela venda do ativo, ou ativos que 
contenham pagamento de principal e juros sobre o saldo em aberto. Ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado, que correspon-
dem a ativos que não atendem as condições de ativos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado ou valor justo por meio de resultado. No reconheci-
mento inicial o Grupo avalia cada ativo para classificá-lo de acordo com as 
estratégias e modelos de negócio da Administração. Um ativo financeiro, ou 
parte aplicável de um ativo financeiro ou grupo de ativos semelhantes, é bai-
xado quando, e somente quando: A instituição não tiver expectativas razoá-
veis de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou parte dele. A institui-
ção transfere o direito de receber o fluxo de caixa do ativo ou retiver os direitos 
contratuais de receber fluxos de caixa do ativo financeiro, mas tenha assumi-
do a obrigação de pagar o fluxo de caixa recebido, no montante total, sem 
demora material, a um terceiro e se a instituição transferiu substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo. Um passivo financeiro é reconhecido 
quando o grupo se torna parte das disposições contratuais do instrumento. 
Passivos financeiros - No reconhecimento inicial, passivos financeiros são 
mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação 
que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de tais passivos, 
exceto por passivos financeiros mensurados ao valor justo. Passivos financei-
ros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amor-
tizado, exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Quando passivos 
financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais mo-
dificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refleti-
rão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando 
a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumen-
to mensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu 
saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como 
ganho ou perda no resultado do período. 3.10. Avaliação do valor recuperá-
vel de ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que pos-
sam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável, sendo que, quan-
do tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de 
determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre 
o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do 
ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor pre-
sente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo 
médio ponderado de capital em que opera a unidade geradora de caixa. O 
valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em 
contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre par-
tes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda 
do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de 
mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia realizou a análise de impairment de seus ativos, com base na 
perspectiva e capacidade de geração de receitas dos ativos ao longo do tem-
po, considerando as estruturas adquiridas e os contratos ativos (relaciona-
mento com clientes) e não identificou a existência de indicadores de que de-
terminados ativos imobilizados, intangíveis ou outros ativos não financeiros 
poderiam estar acima do valor recuperável, e consequentemente, nenhuma 
provisão para perda de valor recuperável dos ativos foi necessária. 3.11. Pro-
visões: As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os 
valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconheci-
do como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 
liquidar a obrigação no fim de cada período de relatório, considerando-se os 
riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada 
com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor 
contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efei-
to do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os be-
nefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são espe-
rados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e 
somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado 
de forma confiável. 3.12. Moeda estrangeira: Na elaboração das demonstra-
ções financeiras da Companhia, as transações em moeda estrangeira, ou 
seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional da Companhia, são regis-
tradas de acordo com as taxas de câmbio vigentes na data de cada transação. 
No fim de cada período de relatório, os itens monetários em moeda estrangei-
ra são novamente convertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os 
itens não monetários são mensurados pelo custo histórico em uma moeda 
estrangeira, utilizando a taxa vigente da data da transação. 3.13. Reconheci-
mento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso 
normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos impos-
tos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. O Grupo reconhece a 
receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é pro-
vável que benefícios econômicos futuros fluirão para o Grupo e quando crité-
rios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades do Gru-
po, conforme descrição a seguir. O Grupo baseia suas estimativas em 
resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de 
transação e as especificações de cada venda. i) Receita de serviços: A re-
ceita de prestação de serviços é reconhecida quando o controle da proprieda-
de dos Serviços é transferido ao comprador, no período contábil durante o 
qual os serviços são prestados, na extensão em que for provável que benefí-
cios econômicos serão gerados para o grupo e quando possa ser mensurada 
de forma confiável, ou conforme estabelecido em contrato. A receita é mensu-
rada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de 
quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações 
concedidos ao comprador e outras deduções similares. 3.14. Novos ou revi-
sados pronunciamentos efetivos a partir do exercício social iniciado em 
1º de janeiro de 2021: O Grupo aplicou pela primeira vez certas normas e 
alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em, ou após, 1º de 
janeiro de 2021 (exceto quando indicado de outra forma). O Grupo decidiu 
não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou altera-
ção que tenham sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes. Alterações no 
CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de 
Juros de Referência. As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 forne-
cem exceções temporárias que endereçam os efeitos das demonstrações fi-
nanceiras quando uma taxa de certificado de depósito interbancário é substi-
tuída com uma alternativa por uma taxa quase que livre de risco. As alterações 
incluem os seguintes expedientes práticos: • Um expediente prático que re-
quer mudanças contratuais, ou mudanças nos fluxos de caixa que são direta-
mente requeridas pela reforma, a serem tratadas como mudanças na taxa de 
juros flutuante, equivalente ao movimento numa taxa de mercado. • Permite 
mudanças requeridas pela reforma a serem feitas nas designações e docu-
mentações de hedge, sem que o relacionamento de hedge seja descontinua-
do. • Fornece exceção temporária para entidades estarem de acordo com o 
requerimento de separadamente identificável quando um instrumento com 
taxa livre de risco é designado como hedge de um componente de risco. Es-
sas alterações não impactaram as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas do Grupo. O grupo pretende usar os expedientes práticos nos 

Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

  Controladora Consolidado
 Notas 2021 2020 2021
Receita líquida 22 278.345 197.881 292.423
Custo dos serviços prestados 23 (148.713) (108.192) (156.851)
Lucro bruto  129.632 89.689 135.572
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 24 (55.971) (13.782) (57.249)
Despesas comerciais 24.1 (12.024) (3.933) (12.024)
Outros resultados operacionais  1.290 241 1.308
Resultado de equivalência
 patrimonial  2.948 - -
Total despesas operacionais  (63.756) (17.474) (67.964)
Lucro antes do resultado
 financeiro  65.876 72.215 67.608
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras  1.975 188 1.975
Despesas financeiras  (29.814) (1.218) (30.039)
Total Resultado Financeiro 25 (27.839) (1.030) (28.064)
Lucro antes da tributação  38.036 71.185 39.543
Imposto de renda e contribuição
 social corrente 26 - (23.654) (1.428)
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos  (1.881) 1.252 (1.960)
Total tributos sobre o lucro  (1.881) (22.402) (3.388)
Lucro líquido do exercício  36.155 48.783 36.155
Resultado por ação do capital social  0,0160 0,5500 0,0160

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Lucro líquido do exercício 36.155 48.783 36.155
Outros resultados abrangentes - - -
Total do resultado abrangente do
 exercício 36.155 48.783 36.155

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

  Controladora Consolidado
Passivo circulante Notas 2021 2020 2021
Fornecedores 16 41.393 20.363 44.917
Provisão de custos e despesas 20 5.752 4.905 5.752
Obrigações tributárias 19 4.427 2.259 5.264
Debêntures 17 57.799 - 57.799
Passivo de arrendamento 12 11.310 6.839 11.310
Obrigações trabalhistas 18 18.901 4.773 19.036
Receita diferida  - - 357
Adiantamento de clientes  400 70 400
Outros passivos  3.682 65 3.686
Total do passivo circulante  143.664 39.274 148.521
Passivo não circulante
Debêntures 17 531.875 - 531.875
Passivo de arrendamento 12 29.308 17.559 29.308
Tributos diferidos 11 8.067 1.486 8.067
Receita diferida  - - 2.023
Outros passivos  51 - 51
Total do passivo não circulante  569.301 19.045 571.324
Patrimônio Liquido
Capital social 21.1 2.256.160 88.700 2.256.160
Adiantamento para futuro aumento
 de capital  - 46.500 -
Reserva legal 21.2 4.410 2.602 4.410
Reservas de lucros 21.2 80.491 49.404 80.491
Total do patrimônio líquido
 acionistas  2.341.061 187.206 2.341.061
Participação de terceiros  - - 1.665
Total do passivo e patrimônio
 líquido  3.054.026 245.525 3.062.571

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades  2021 2020 2021
 operacionais
Lucro antes do imposto de renda e
 contribuição social 38.036 71.185 39.543
Ajustes ao lucro (prejuízo):
Depreciação e amortização 57.320 38.447 101.029
Juros sobre debentures 27.677 3.261 27.677
Provisão para despesas 847 - 847
Amorização de direitos de uso 10.234 - 10.234
Juros sobre arrendamentos 2.203 - 2.203
Resultado equivalencia patrimonial (2.948) - -
Provisão para perdas de clientes 262 14 262
Baixa de ativo imobilizado 20.284 - 20.284
 153.915 112.907 202.079
Variação nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (45.411) (21.639) (51.230)
Contas a receber partes relacionadas (2.562) - (2.562)
Impostos a recuperar (482) (3) (845)
Despesas antecipadas (844) (1.455) (844)
Adiantamentos para fornecedores (7.254) (27.540) (7.259)
Outros ativos (567) (3.023) (699)
Fornecedores 16.843 15.512 20.367
Obrigações tributárias 1.710 1.216 2.547
Obrigações trabalhistas 14.126 (1.995) 14.261
Adiantamentos de clientes 330 - 330
Provisão de custos de despesas - 4.905 -
Outras contas a pagar 3.615 2.710 3.620
Caixa gerado pelas operações 133.419 81.595 179.765
Imposto de renda e contribuição social
 pagos (6.864) (23.653) (8.802)
Juros pagos sobre debêntures (13.003) - (13.003)
Caixa líquido gerado pelas atividades
 operacionais 113.552 57.942 157.960
Fluxo de caixa das atividades de
 investimento
Aquisição de controlada Nimbus (219.564) - -
Aquisição de imobilizado e intangível (439.951) (10.023) (698.444)
Efeito de incorporação Dyn - caixa e
 equivalentes 8.777 - 8.877
Efeito de incorporação Scala
 Empreendimentos - caixa e equivalentes 2.920 - 2.920
Venda de ativo imobilizado - (81.353) -
Caixa consumido nas atividades de
 investimento (647.818) (91.376) (686.647)
Fluxo de caixa das atividades de
 financiamento
Aumento de capital 567.308 67.897 567.308
Pagamento de arrendamento (8.205) (10.071) (8.205)
Dividendos pagos (186) (400) (186)
Caixa gerado nas atividades de
 financiamento 558.917 57.426 558.917
Aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 24.651 23.992 30.230
Caixa e equivalentes de caixa
 em 1º de janeiro 24.028 36 24.028
Caixa e equivalentes de caixa
 em 31 de dezembro 48.679 24.028 54.258
Variação de caixa e equivalentes de
 caixa 24.651 23.992 30.230

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

períodos futuros se eles se tornarem aplicáveis. Alterações no CPC 06 (R2): 
Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Con-
tratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021. As alterações 
preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 
06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os 
benefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19. 
Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se 
um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modi-
ficação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção 
deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resul-
tante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao 
Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 
(R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento. 
A alteração pretendia a ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como o 
impacto da pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 2021, 
o CPC estendeu o período da aplicação deste expediente prático para de 30 
junho de 2022. Essa alteração entra em vigor para exercícios sociais iniciados 
em, ou após, 1º de janeiro de 2021. No entanto, o Grupo ainda não recebeu 
benefícios concedidos para arrendatários relacionados à Covid-19 mas plane-
ja aplicar o expediente prático quando disponível dentro do período da norma. 
3.15. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A 
preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Ad-
ministração faça julgamentos, estimativas e adote premissas para a contabili-
zação de determinados ativos, passivos e outras transações. A Administração 
da Companhia para definir tais estimativas e premissas baseou-se em expe-
riências de anos anteriores e vários outros fatores julgados razoáveis conside-
rados fatos e circunstâncias. As premissas das estimativas são revisadas 
anualmente, e caso seja necessário, as mudanças são reconhecidas no exer-
cício que a estimativa é revisada. Contudo, mesmo que essas premissas e 
estimativas sejam revisadas pela Administração, a incerteza relativa a essas 
premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
Demonstramos abaixo os critérios de estimativas e premissas mais relevantes 
utilizados na elaboração das demonstrações financeiras: Provisão para per-
das com créditos (PECLD) - Essa provisão é fundamentada em análise dos 
créditos pela Administração, que leva em consideração o histórico de perdas 
da Companhia, os riscos envolvidos em cada operação comercial com seus 
clientes, e a expectativa de perdas futuras com seus clientes, e é constituída 
em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na reali-
zação das contas a receber. Vida útil dos ativos não circulantes. A Companhia 
reconhece a depreciação ou amortização dos ativos não circulantes (imobili-
zado e intangível) com base em sua vida útil estimada. Mudanças no cenário 
econômico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas 
estimativas de vida útil. Provisões para demandas judiciais e administrativas 
- A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas e tributá-
rias. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem 
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adi-
cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
3.16. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado e apresentado 
nas demonstrações do resultado, através do lucro ou prejuízo líquido do exer-
cício (básico e diluído) e o seu montante por ação do capital social (resultado 
dividido pela quantidade de ações na data-base das demonstrações contá-
beis). 3.17. Demonstração dos fluxos de caixa: As demonstrações dos flu-
xos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apresen-
tadas de acordo com o Pronunciamento CPC 03(R2) - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa. 3.18. Consolidação: O Grupo consolida todas as entidades 
sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos 
a retorno variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de 
dirigir as atividades relevantes da investida. A empresa controlada incluída na 
consolidação está descrita na nota 12. 3.19. Novas normas e interpretações 
ainda não vigentes: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo 
IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2021. A adoção antecipada 
de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo 
Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). • Alteração ao IAS 16 “Ativo 
Imobilizado”: em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração que proíbe uma 
entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores recebidos da venda de 
itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo preparado para seu uso pre-
tendido. Tais receitas e custos relacionados devem ser reconhecidos no resul-
tado do exercício. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1o de janeiro 
de 2022. • Alteração ao IAS 37 “Provisão, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes”: em maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração para esclarer 
que, para fins de avaliar se um contrato é oneroso, o custo de cumprimento do 
contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse contrato e uma 
alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cumprimento 
dele. A data efetiva de aplicação dessa alteração é 1o de janeiro de 2022. • 
Alteração ao IFRS 3 “Combinação de Negócios”: emitida em maio de 
2020, com o objetivo de substituir as referências da versão antiga da estrutura 
conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS 3 tem vigência de aplica-
ção a partir de 1º de janeiro de 2022. • Aprimoramentos anuais - ciclo 2018-
2020: em maio de 2020, o IASB emitiu as seguintes alterações como parte do 
processo de melhoria anual, aplicáveis a partir de 1o de janeiro de 2022: (i) 
IFRS 9 - “Instrumentos Financeiros” - esclarece quais taxas devem ser incluí-
das no teste de 10% para a baixa de passivos financeiros. (ii) IFRS 16 - “Ar-
rendamentos” - alteração do exemplo 13 a fim de excluir o exemplo de paga-
mentos do arrendador relacionados a melhorias no imóvel arrendado. (iii) 
IFRS 1 “Adoção Inicial das Normas Internacionais de Relatórios Financeiros” 
- simplifica a aplicação da referida norma por uma subsidiária que adote o 
IFRS pela primeira vez após a sua controladora, em relação à mensuração do 
montante acumulado de variações cambiais. • Alteração ao IAS 1 “Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis”: emitida em maio de 2020, com o 
objetivo esclarecer que os passivos são classificados como circulantes ou não 
circulantes, dependendo dos direitos que existem no final do período. A clas-
sificação não é afetada pelas expectativas da entidade ou eventos após a 
data do relatório (por exemplo, o recebimento de um waiver ou quebra de 
covenant). As alterações também esclarecem o que se refere “liquidação” de 
um passivo à luz do IAS 1. As alterações do IAS 1 tem vigência a partir de 1o 
de janeiro de 2023. • Alteração ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 - Di-
vulgação de políticas contábeis: em fevereiro de 2021 o IASB emitiu nova 
alteração ao IAS 1 sobre divulgação de políticas contábeis “materiais” ao in-
vés de políticas contábeis “significativas”. As alterações definem o que é “in-
formação de política contábil material” e explicam como identificá-las. Tam-
bém esclarece que informações imateriais de política contábil não precisam 
ser divulgadas, mas caso o sejam, que não devem obscurecer as informações 
contábeis relevantes. Para apoiar esta alteração, o IASB também alterou a 
“IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements” para fornecer 
orientação sobre como aplicar o conceito de materialidade às divulgações de 
política contábil. A referida alteração tem vigência a partir de 1o de janeiro de 
2023. • Alteração ao IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa 
e Retificação de Erro: a alteração emitida em fevereiro de 2021 esclarece 
como as entidades devem distinguir as mudanças nas políticas contábeis de 
mudanças nas estimativas contábeis, uma vez que mudanças nas estimativas 
contábeis são aplicadas prospectivamente a transações futuras e outros 
eventos futuros, mas mudanças nas políticas contábeis são geralmente apli-
cadas retrospectivamente a transações anteriores e outros eventos anterio-
res, bem como ao período atual. A referida alteração tem vigência a partir de 
1o de janeiro de 2023. • Alteração ao IAS 12 - Tributos sobre o Lucro: a 
alteração emitida em maio de 2021 requer que as entidades reconheçam o 
imposto diferido sobre as transações que, no reconhecimento inicial, dão ori-
gem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedutíveis. 
Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito 
de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e 
restauração, como exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos 
fiscais diferidos adicionais. A referida alteração tem vigência a partir de 1o de 
janeiro de 2023. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que 
ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as 
demonstrações financeiras do Grupo. 3.20. Continuidade: As demonstra-
ções financeiras da Companhia foram elaboradas no pressuposto da continui-
dade normal dos seus negócios. A Administração efetua anualmente quando 
da preparação e aprovação de suas demonstrações financeiras uma avalia-
ção da capacidade da Companhia de dar continuidade as suas atividades 
operacionais pelos próximos 12 meses. A Administração não identificou ne-
nhuma incerteza relevante sobre a sua capacidade de continuidade operacio-
nal e financeira pelos próximos 12 meses mesmo dentro do cenário adverso 
da pandemia COVID- 19. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1 Fatores de 
risco financeiro: As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos finan-
ceiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e risco de taxa de juros), 
risco de crédito e risco de liquidez. A política de gerenciamento de risco do 
Grupo foi estabelecida pela Companhia e é controlada pela Tesouraria. Nos 
termos dessa política, os riscos de mercado são monitorados diariamente, 
mantendo o nível necessário de flexibilidade financeira. O Grupo não utiliza 
instrumentos financeiros derivativos na gestão de risco. (a) Risco de merca-
do: (i) Risco cambial: O risco associado decorre da possibilidade da Com-
panhia vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, 
que reduzam valores do contas a receber ou aumentam valores do contas a 
pagar decorrentes de moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não possuía ativos e passivos denominados em moeda estrangei-
ra. (ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de ju-
ros: O principal risco de taxa de juros do Grupo decorre de empréstimos de 
longo prazo com taxas variáveis, expondo o Grupo ao risco de fluxo de caixa 
associado com a taxa de juros. Durante 2021, os empréstimos do Grupo fo-
ram contratados e mantidos em modalidade híbrida de taxa de juros (taxa fixa 
+ variável - CDI + 3,95% a.a.) em R$. A gestão da parcela variável de taxa de 
juros, que implica em riscos associados ao fluxo de caixa, é realizada pela 
Tesouraria da Companhia com vistas a promover a mitigação dos seus riscos, 
mediante estudos periódicos para avaliação da viabilidade financeira da fixa-
ção das taxas de juros. O empréstimo não expõem o Grupo ao risco de taxa 
de juros de fluxo de caixa, em virtude dos mesmos serem emitidos com a 
Controladora e com a taxa de juros prefixada, e portanto, independente da 
mudança nas taxas de juros do mercado. Análise de sensibilidade: Em 31 
de dezembro de 2021, se as taxas de juros sobre os empréstimos mantidos 
em reais aumentassem em torno de 0,25%, considerando que todas as de-
mais variáveis fossem mantidas constantes.
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(b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de 
caixa, bem como exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber 
em aberto. O departamento responsável pela análise de crédito avalia a qua-
lidade do crédtio a cliente, levando em consideração sua posição financeira, 
experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são de-
terminados com base em classificações internas de acordo com a política de 
vendas do Grupo que considera o nível do risco de crédito a que está disposto 
no curso de seu negócio. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito duran-
te o exercício, e a administração não espera nenhuma perda decorrente de 

inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já provisionado. (c) Risco 
de liquidez: É o risco do Grupo não dispor de recursos líquidos suficientes 
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento 
de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para 
administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabe-
lecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas 
diariamento pela área de Tesouraria. A previsão de fluxo de caixa é realiza-
da nas entidades operacionais do Grupo e agregada pelo departamento de 
Tesouraria. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigên-
cias de liquidez do Grupo para assegurar que ele tenha caixa suficiente para 
atender às necessidades operacionais. A fim de que o Grupo não quebre os 
limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) em qualquer uma de 
suas linhas de crédito. Essa previsão leva em consideração os planos de fi-
nanciamento da dívida do Grupo, cumprimento de cláusulas, cumprimento das 
metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências 
regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso 
de caixa mantido pelo Grupo é investido em conta corrente com incidência de 
juros, com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer mar-
gem conforme determinado pela previsão acima mencionada. Atualmente, a 
Companhia acredita que possui liquidez adequada para liquidar seus passivos 
em aberto em 31 de dezembro de 2021. 4.1.2 Gestão de Capital: Os objetivos 
do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às 
outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para 
reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a 
administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas tem que apro-
var, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionis-
tas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o 
nível de endividamento. Condizente com outras companhias do setor, o Grupo 
monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira, Esse índi-
ce corresponde a dívida líquida expressa como percentual do capital total. A 
dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo 
empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patri-
monial consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. 
O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida. (a) 
Cláusulas contratuais restritivas - covenants: Sob os termos das principais 
linhas de crédito, o Grupo é obrigado a cumprir com as seguintes cláusulas 
financeiras: (a) O coeficiente de alavancagem não deve ser superior a 5,25. 
(b) O índice de cobertura de juros não deve ser superior a 1,75. O Grupo cum-
priu com esses covenants durante o exercício. 4.2 Estimativa do valor justo: 
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar 
aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de 
contas a receber, estejam próximos de seus valores justos.
5. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Caixa 1 - 1
Bancos 2.055 85 7.634
Aplicações financeiras 46.623 23.943 46.623
Total 48.679 24.028 54.258
Os Investimentos em aplicações financeiras estão representados por quotas 
de fundos de investimentos de curto prazo e renda fixa, com rendimentos 
próximos à variação dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI) e 
com liquidez imediata. 6.Contas a receber: O prazo de faturamento da Com-
panhia é de 30 dias, razão pelo qual o valor dos títulos a receber corresponde 
ao seu valor justo na data da venda de service data center.
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Clientes nacionais 69.722 36.305 74.606
Serviços não faturados 24.002 9.917 28.982
 93.724 46.222 103.588
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (276) (14) (276)
Total 93.448 46.208 103.312
A Companhia efetuou a validação e análise de risco de não recebimento dos 
valores em aberto, e não foram identificadas provisões adicionais. A seguir 
estão demonstrados os saldos de contas a receber de clientes por prazo de 
recebimento: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
A vencer 84.414 45.374 93.118
Vencidos
Vencidos até 30 dias 7.682 611 8.842
Vencidos entre 31 e 60 dias 608 166 608
Vencidos entre 61 e 90 dias 386 5 386
Vencidos entre 91 e 120 dias 275 52 275
Vencidos entre 121 e 180 dias 83 - 83
Vencidos a mais de 360 dias 276 14 276
Total vencido 9.310 848 10.470
Total do contas a receber 93.724 46.222 103.588
7. Impostos a recuperar: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
IRPJ a recuperar 5.144 - 5.144
CSLL a recuperar 1.846 - 1.846
Outros 556 3 919
Total 7.546 3 7.909
8. Adiantamentos a fornecedores: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Adiantamento para compra de imobilizado 19.784 22.369 19.789
Adiantamento para construção de Data
 Center 8.844 5.000 8.844
Adiantamento a fornecedores - partes
 relacionadas 5.462 - 5.462
Diversos 1.000 171 1.000
 35.090 27.540 35.095
Os valores apresentados nas linhas acima na conta de adiantamento a forne-
cedores, representam os valores liquidos, referindo-se a prestação de serviço 
de construção de novo data center SP03 e reforma realizada em 2021, no 
escritório central em Barueri, assim como aquisição de geradores.
9. Despesas antecipadas: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Seguros diversos 674 420 674
Suporte técnico/ manutenção de software 11.366 1.707 11.366
Outros - 186 -
Total 12.040 2.313 12.040
Circulante 5.826 2.124 5.826
Não circulante 6.214 189 6.214
 12.040 2.313 12.040
10. Outros ativos: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Créditos de energia eletrica 2.454 2.987 2.586
Direito a receber de fornecedor (i) 1.011 - 1.011
Outros 144 6 144
Total 3.609 2.993 3.741
Circulante 1.155 - 1.287
Não circulante 2.454 2.993 2.454
 3.609 2.993 3.741
(i) Valor referente a acordo firmado com fornecedor devido danos causados 
pelo mesmo no equipamento de cliente. 11.Tributos diferidos:
a) Apresentação líquida: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Ativo de imposto diferido
Ativo de imposto diferido a ser recuperado
 em até 12 meses 5.689 1.054 6.119
Ativo de imposto diferido a ser recuperado
 depois de 12 meses - - -
 5.689 1.054 6.119
Compensação de saldos ativos e passivos
 por entidade jurídica - - -
 5.689 1.054 6.119
Passivo de imposto diferido
Passivo de imposto diferido a ser liquidado
 em até 12 meses 8.067 1.486 8.067
Passivo de imposto diferido a ser liquidado
 depois de 12 meses - - -
 8.067 1.486 8.067
Compensação de saldos ativos e passivos
 por entidade jurídica - - -
 8.067 1.486 8.067
Passivo de imposto diferido (líquido) 2.378 432 1.948
b) Bases diferido ativo: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Descrição - CSLL
Provisões temporárias 16.449 2.470 16.449
Base negativa 289 700 1.556
Base de Cálculo CSLL 16.738 3.170 18.005
Contribuição Social Diferido - 9% 1.506 285 1.620
Descrição - IRPJ
Provisões temporárias 16.449 2.470 16.449
Base negativa 284 606 1.548
Base de Cálculo IRPJ 16.733 3.076 17.997
Alíquota 15% - IRPJ 2.510 461 2.700
Alíquota 10% - IRPJ 1.673 308 1.800
IRPJ Diferido 4.183 769 4.499
Total Diferido 5.689 1.054 6.119
CSLL contabil 1.506 285 1.620
IRPJ contabil 4.183 769 4.499
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c) Bases diferido passivo: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Descrição - CSLL
Exclusões:
Provisão de Receita 23.726 4.371 23.726
Base de Cálculo CSLL 23.726 4.371 23.726
Contribuição Social Diferido - 9% 2.135 393 2.135
Descrição - IRPJ
Exclusões:
Provisão de Receita 23.726 4.371 23.726
Base de Cálculo IRPJ 23.726 4.371 23.726
Alíquota 15% - IRPJ 3.559 656 3.559
Alíquota 10% - IRPJ 2.373 437 2.373
IRPJ Diferido 5.931 1.093 5.931
Total Diferido 8.067 1.486 8.067
12. Direito de uso e passivo de arrendamento: (i) Disposições sobre o 
IFRS 16/CPC 06(R2): Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento 
são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arrendamento 
incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a seguir: 
• pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer 
incentivos de arrendamentos a receber) e • pagamentos variáveis de arrenda-
mentos variáveis que dependem de índice ou de taxa. Cada pagamento de ar-
rendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas 
financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. 
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com o item a 
seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; Os ativos 
de direito são depreciados ao longo do prazo do arrendamento. Os pagamentos 
associados a arrendamentos de curto prazo e todos e arrendamentos de ativos 
de baixo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no re-
sultado. Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses 
ou menos. Os passivos foram mensurados ao valor presente dos pagamentos 
de arrendamentos remanescentes descontados por meio da taxa incremental 
sobre empréstimo da arrendatária. A média ponderada da taxa incremental de 
empréstimo nominal da arrendatária aplicada aos passivos de arrendamento foi 
de 7,67% a.a. (ii) Expedientes práticos aplicados: Na adoção inicial do IFRS 
16/CPC 06 (R2), o Grupo utilizou os seguintes expedientes práticos permitidos 
pela norma: • uso de uma taxa única de desconto em uma carteira de arrenda-
mentos com características razoavelmente similares; • utilização de avaliações 
anteriores sobre se os arrendamentos são onerosos; • contabilização de arren-
damentos operacionais com um prazo remanescente de menos de 12 meses 
como arrendamentos de curto prazo; • utilização de análises retrospectivas para 
se determinar o período do arrendamento, quando o contrato incluir opções de 
prorrogação ou de rescisão do arrendamento. (iii) Saldos reconhecidos no 
balanço patrimonial: O balanço patrimonial contém os seguintes saldos rela-
cionados a arrendamento: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Ativo de direito de uso (Aluguel)
Contrato de Aluguel - leasing 53.073 30.850 53.073
Amortização Contrato de Aluguel - leasing (17.180) (6.946) (17.180)
 35.893 23.904 35.893
Passivo de arrendamento
Passivo e arrendamento - circulante (11.310) (6.839) (11.310)
Passivo e arrendamento - não circulante (29.308) (17.559) (29.308)
Total (40.618) (24.398) (40.618)
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresenta-
das no quadro abaixo: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Movimentação do período
Saldo em 1 de Janeiro de 2021 (24.397) - (24.397)
Adição por novos contratos (22.223) (30.850) (22.223)
Juros (2.203) (1.193) (2.203)
Pagamentos 8.205 7.646 8.205
Saldo em 31 de dezembro (40.618) (24.397) (40.618)
(iv) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: A demonstração 
do resultado inclui os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Encargo de amortização dos ativos de
 direito de uso (8.715) (6.947) (8.715)
Despesas com juros (2.203) (1.193) (2.203)
Despesas relacionadas a arrendamentos
 de ativos de baixo valor que não foram
 incluída acima como arrendamento de
 curto prazo - (1.228) -
(v) Prazos dos arrendamentos: Os prazos dos arrendamentos são negociados 
individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferenciadas. 
(vi) Taxa de juros: Os pagamentos de arrendamentos devem ser descontados 

utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento e a companhia utiliza-se da 
taxa de 0,497% e 0,618%. Caso essa taxa não possa ser prontamente determi-
nada, a taxa incremental de empréstimo do arrendatário é utilizada, sendo esta a 
taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para obter os fundos 
necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente eco-
nômico similar, com termos e condições equivalentes. Para determinar a taxa 
incremental de desconto, o Grupo sempre que possível, utiliza como ponto de 
partida taxas de empréstimos/financiamentos do Grupo, ajustadas para refletir o 
risco de mercado da Companhia e o período do contrato. (vii) Pagamentos de 
arrendamentos variáveis: O Grupo está exposto a potenciais aumentos futuros 
nos pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, 
os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice 
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado 
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos 
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas finan-
ceiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para 
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. 13. Investimentos: Em agosto de 2021 foi concluída 
a transação de incorporação entre Adquirente e Alienante. Adquirente: Scala 
Data Centers S.A, sociedade anônima brasileira, sediada na Alameda Tocantins, 
350, 16º andar - Barueri - SP, CEP 06455-020. Alienante: Algar S/A Empreendi-
mentos e Participações, sociedade anônima brasileira, sediada na Rua Amador 
Bueno 1400, Ribeirão Preto, SP, 14010-070. Adquirida: Nimbus Data Center 
S.A, sociedade anônima brasileira, sediada na Rua Guido de Carmargo Pentea-
do Sobrinho, 3.685, Sala 2, Bairro Chácara Recreio do Barão, CEP 13082-800. 
Discriminação e valor justo dos itens que compõem a contraprestação total 
transferida: • Nos termos do SPA assinado entre Adquirente e Adquirida e com 
base em informações fornecidas pela Administração, o preço pago por 100% das 
ações da Empresa foi de R$ 214.663.268,52 (duzentos e quatorze milhões, seis-
centos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos) pagos mediante depósito em conta da Alienante.
Alocação do preço de compra Em reais
Preço pago 214.663.269
(-) Patrimônio Líquido (81.178.487)
Preço pago excedente 133.484.782
Mais valia do imobilizado 19.462.170
Relacionamento não contratual com clientes 22.775.001
Ativos intangíveis identificados e avaliados 42.237.171
Valor total dos ativos 42.237.171
Parcela não alocada (“goodwill’) 91.247.611
Relação de ativos, passivos e movimentação dos investimentos:
a) Movimentação dos investimentos:
Composição do saldo Nimbus
 2021
Patrimônio líquido 88.133
Resultado do exercício 2.948
Percentual de participação: 100%
Resultado da equivalência patrimonial 2.948
Valor contábil do investimento 88.133
Movimentação dos investimentos 2021
Saldo inicial do investimento -
Custo de aquisição do investimento 219.564
Transferência para o intangível (134.379)
Resultado da equivalência patrimonial 2.948
Saldo final do investimento 88.133
b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado sintéticos:
Balanço patrimonial sintético Nimbus
 2021
Circulante
Ativo 15.995
Passivo 4.908
Ativo circulante líquido 11.087
Não circulante
Ativo 80.735
Passivo 2.023
Ativo não circulante líquido 78.712
Patrimônio líquido 88.133
Resultado de terceiros 1.665
Demonstração do resultado sintetica Nimbus
 2021
Receitas 14.078
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 4.454
Despesa de imposto (1.506)
de renda e contribuição social
Lucro líquido do período 2.948

14. Imobilizado: A composição e movimentação do ativo imobilizado está na demonstração a seguir:

Controladora Terrenos Edifícios

Infraes-
trutura

 de rede

Equipa-
mento de 

informática

Máqui-
nas e 

Equiptos

Benfei-
toria em 

Imóveis de 
Terceiros

Móveis e 
Utensilios

Imobili-
zado em 

anda-
mento Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não 
auditado)  -  -  -  - -  - - -  - 
Adições  1.850  -  195.657 949 25.977  70.789  1.903 - 297.125 
Depreciação do período (147.750) (256) (2.255) (31.484)  (1.208)  (182.953)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.850 -  47.907  693 23.722  39.305 695  - 114.172 
Adições  80.088  - -  4.563 4.747  1.041  1.077 326.243 417.759 
Baixas  -  - (20.284)  - -  - - - (20.284)
Incorporação (i)  4.677  180.382  15.305  7.000 -  1.644 534 - 209.542 
Transferências - -  188.576  32 91.195 - - (279.803)  - 
Depreciação do exercício  - (4.750) (26.134) (678) (3.731) (12.573) (252) - (48.118)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  86.615  175.632  205.370  11.610 115.933  29.417  2.054 46.440 673.071 
(i) Incorporação - valores agregados ao ativo imobilizado decorrente da incorporação da companhia DYN DC Data Centers e Participações e Scala Empreen-
dimentos Imobiliários S.A

Consolidado Terrenos Edifícios
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Imobili-
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mento Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.850 - 47.906 693 23.722 39.304 697 - 114.171
Adições 80.088 - 28.645 4.562 4.746 1.041 1.077 277.410 397.570
Aquisição de controlada 2.510 46.242 2.327 66.785 2.035 1.622 1.308 122.829
Baixas - - (60) - - - - - (60)
Incorporação (i) 4.677 180.382 15.305 7.000 - 1.645 535 - 209.544
Depreciação do exercício - (4.750) (35.048) (2.211) (34.500) (13.094) (1.320) - (90.923)
Transferências - - 139.707 32 91.195 - - (230.934) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 89.125 175.632 242.697 12.403 151.948 30.931 2.611 47.784 753.131
(i) Incorporação - valores agregados ao ativo imobilizado decorrente da incorporação da companhia DYN DC Data Centers e Participações e Scala Empreen-
dimentos Imobiliários S.A
15. Intangível: A movimentação do ativo intangível está na demonstração a seguir:

Controladora

Direito de 
Uso de 

Software

Desenvol-
vimento de 

Software
Marcas e 
Patentes

Certificação 
de Carbono 

Neutro Ágio (Goodwill) Mais Valia Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado)  - - - - - - -
Adições 709  9.194 120  - - - 10.023 
Depreciação do exercício  (431) (6.281)  -  - - - (6.712)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 278 2.913 120  - - - 3.311 
Adições (i) 482  17.510  - 291 1.631.914 403.961 2.054.158 
Depreciação do exercício  (127) (1.680)  -  - - (7.395) (9.202)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 633  18.743 120 291  1.631.914  396.566 2.048.266 
(i) Incorporação - valores agregados ao intangível decorrente da incorporação da companhia DYN DC Data Centers e Participações e Scala Empreendimentos 
Imobiliários S.A.

Consolidado

Direito de 
Uso de 

Software

Desenvol-
vimento de 

Software
Marcas e 
Patentes

Certificação 
de Carbono 

Neutro Ágio (Goodwill) Mais Valia Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020 278 2.913 120  - - - 3.311 
Adições 482  18.659 - 291 1.631.914 403.961 2.047.911 
Depreciação do exercício  (127) (2.584) -  - - (7.395) (2.711)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 633  18.988 120 291  1.631.914  396.566 2.048.511 

16. Fornecedores: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Fornecedores nacionais 40.668 20.363 43.027
Fornecedores - Provisão 725 - 1.890
Total 41.393 20.363 44.917
O saldo é representado principalmente por prestadores de serviços e aquisi-
ção de equipamentos. 17. Debêntures:
a. Composição das debêntures: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Debêntures 702.056 - 702.056
Juros sobre Debêntures (112.382) - (112.382)
 589.674 - 589.674
Circulante 57.799 - 57.799
Não circulante 531.875 - 531.875
 589.674 - 589.674
b. Movimentação das debêntures: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - - -
Adição 575.000 - 575.000
Juros 27.677 - 27.677
Pagamentos (13.003) - (13.003)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 589.674 - 589.674
Em 8 de Abril de 2020, foi celebrado entre a companhia e a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instrumento particular de 
escritura da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única, 
para distribuição pública com esforços restritos, da companhia. Foi emitido o 
valor de R$ 575 milhões com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, com prazo 
de vencimento de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão. Os recur-

sos líquidos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados 
para a aquisição, pela Emissora, na Data da Integralização, da totalidade das 
ações de emissão da Target e aumento de capital na Target, que será utili-
zado para despesas de capital na atividade da Target, incluindo a expansão 
das unidades de data center (o que inclui as Despesas de Capital (Capex) 
de Desenvolvimento Especulativo), para preenchimento da Conta Reserva 
com o Saldo Mínimo da Conta Reserva, uma vez que esta conta tenha sido 
criada. A Emissora deverá enviar documentos com evidências da aquisição 
para o Agente Fiduciário em até 30 (trinta) Dias Úteis contados da Data de 
Integralização. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios corresponden-
tes à variação acumulada de 100,00% (cem inteiros centésimos por cento) da 
Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 3,95% 
(três inteiros e noventa e cinco centésimos) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remunera-
tórios serão calculadas de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, 
por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquen-
ta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Data da Integralização das 
Debêntures, ou da última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e 
pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures. De acordo 
com o contrato original o valor Nominal Unitário das Debêntures será pago 
em parcelas sucessivas, de acordo com o cronograma de amortização abai-
xo, sendo o primeiro pagamento devido em 10 de abril de 2022 e a última 
amortização devida na Data de Vencimento, conforme tabela abaixo, exceto 
nas hipóteses de resgate antecipado, Amortização Extraordinária Obrigatória 
(conforme definido abaixo) ou de vencimento antecipado das obrigações de-
correntes das Debêntures, sendo que o montante a ser pago em cada data 
de amortização indicada abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização”) para 
cada Debênture não poderá ser inferior aos valores previstos na coluna “Valor 

Monetário Fixo” abaixo (i):

Parcela
Data de Amortização 

das Debêntures

Percentual do 
Valor Nominal 
Unitário a ser 

Amortizado

Valor Monetário 
Fixo por Valor 

Nominal Unitário 
ÍRÍ)

1 10 de abril de 2022 2,5000% 25,00
2 10 de julho de 2022 2,5000% 25,00
3 10 de outubro de 2022 2,5000% 25,00
4 10 de janeiro de 2023 2,9000% 29,00
5 10 de abril de 2023 3,2500% 32,50
6 10 de julho de 2023 3,6500% 36,50
7 10 de outubro de 2023 3,3500% 33,50
8 10 de janeiro de 2024 3,7500% 37,50
9 10 de abril de 2024 3,7000% 37,00
10 10 de julho de 2024 3,9500% 39,50
11 10 de outubro de 2024 3,9000% 39,00
12 10 de janeiro de 2025 4,0500% 40,50
13 Data de Vencimento 60,0000% 600,00

O saldo de R$ 589.674 refere-se ao valor a pagar dos juros incorridos entre 
a data da operação e 31 de dezembro de 2021, das debêntures, subscritas e 
integralizadas, nos termos da escritura particular da primeira emissão de de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, com garantia 
real e garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09. (i) O paga-
mento das debêntures (juros + principal) foram realizados em Março de 2022 
por decisão da administração da Companhia e em virtude da renovação das 
debêntures conforme citado na nota 30 de eventos subsequentes. c. Cláusu-
las de covenants: De acordo com o estabelecido na escritura das debêntures 
a Companhia se comprometeu a manter o coeficiente de alavancagem e o 
índice de cobertura de juros conforme os parâmetros descritos abaixo: O coe-
ficiente de alavancagem da emissora apurado ao final de cada trimestre fiscal 
seja superior a (a) 5,75 vezes para as apurações realizadas no período entre 
a data de emissão e 12 meses contados da data de emissão; b) 5,25 vezes 
para as apurações realizadas no período entre o 12º mês contado da data de 
emissão e o 24º mês contado da data de emissão; c) 4,50 vezes para as apu-
rações realizadas no período entre o 24º mês contado da data de emissão e 
o 36º mês contado da data de emissão; d) 3,50 vezes para as apurações rea-
lizadas no período entre o 36º mês contado da data de emissão e o 48º mês 
contado da data de emissão e; e) 2,75 vezes para as apurações realizadas no 
período entre o 48º mês contado da data de emissão e o 48º mês contado da 
data de emissão e a data de vencimento, observando que a primeira apuração 
deve ser realizada referente ao trimestre fiscal com fim em 30 de junho de 
2020. I. O coeficiente de alavancagem será calculado trimestralmente pela 
Emissora com base nas demonstrações financeiras auditadas e no relatório 
de índices financeiros em bases consolidadas conforme o caso. Na hipótese 
da ocorrência de alterações nas normas ou práticas contábeis que impactem 
a forma e/ou resultado da apuração do coeficiente de alavancagem da emis-
sora, a emissora deverá convocar uma assembleia geral de debenturistas 
para que seja definida uma nova metodologia de apuração desta razão, de 
modo a refletir metodologia de apuração em vigor na data de emissão.
 Reais
Dívida líquida 535.415.843
Ebitda LQA Ajustado 112.559.646
Índice calculado (x) 4,76x
Limite máximo (menor ou igual a) x 5,25x
II. O índice de cobertura de juros deve ter um valor mínimo de (i) 1,50 (um inteiro 
e cinquenta centésimos) para os cálculos realizados no período entre a Data de 
Emissão e o fim do trimestre que se encerrará em 30 de junho de 2021 (ii) 1,75 
(um inteiro e setenta e cinco centésimos) para os cálculos realizados no período 
entre o trimestre que se encerrará em 30 de setembro de 2021 e o trimestre que 
se encerrará em 30 de junho de 2022, e (iii) 2,00 (dois inteiros) para os cálculos 
realizados no período entre o trimestre que se encerrará em 30 de setembro de 
2022 e a Data de Vencimento, calculado trimestralmente pela Emissora com 
base nas Demonstrações Financeiras Auditadas e no Relatório de Índices Fi-
nanceiros em bases consolidadas, conforme aplicável. Reais
Ebitda 159.727.965
Juros devidos 47.569.933
Índice calculado (x) 3,36x
Limite mínimo (maior ou igual a) x 1,5x
Conforme demonstrado acima, a Companhia esteve em conformidade com 
os parâmetros estabelecidos nas cláusulas de covenants durante o período 
apresentado. 18. Obrigações trabalhistas: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Bônus e PLR (i) 9.065 2.191 9.065
Provisão para férias 3.170 1.103 3.254
IRRF a recolher 2.950 476 2.950
INSS a recolher 2.226 453 2.262
Provisão para banco de horas e horas extras 879 456 879
FGTS a recolher 280 92 290
Outros 331 2 336
Total 18.901 4.773 19.036
(i) Refere-se a provisão de PLR aos colaboradores e diretores da companhia. 
O montante de R$ 9.148 foi pago em março de 2022.
19. Obrigações tributárias: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Cofins a recolher 1.947 1.077 2.119
ICMS a recolher 650 5 651
INSS a recolher 665 104 711
Pis a recolher 422 234 491
Iss a recolher 330 40 526
Imposto de renda 101 618 454
Outros 312 181 312
Total 4.427 2.259 5.264
20. Provisões de Custos e Despesas: As provisões representam despesas 
incorridas pela Companhia, cujo desembolso financeiro se dará no próximo 
exercício fiscal. Os valores foram estimados com confiabilidade e precisão, 
sendo provável o desembolso de recursos para a liquidação da obrigação. 
Os valores apresentados nas demonstrações financeiras Individuais e Con-
solidadas foram de R$ 5.752 (R$ 4.905 em 2020). 21. Patrimônio liquido: 
21.1. Capital social: Capital Social subscrito no valor total de R$ 2.265.160 
(dois bilhões, duzentos e sessenta e cinco milhões e cento e sessenta reais) 
são divididos em 2.265.160.000 (dois bilhões, duzentos e sessenta e cinco 
milhões e cento e sessenta mil) ações ordinárias e nominativas no valor no-
minal de R$ 1,00 cada, sendo integralizado o valor de R$ 2.256.160 (dois 
bilhões, duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e sessenta mil reais) e a 
integralizar R$ 9.000 (nove milhões de reais). O atual valor contempla aumen-
tos de capital ocorridos no ano de 2021 por incorporação da DYN DC Data 
Centers e Scala Empreendimentos de acordo com acervos líquidos avaliados 
por especialistas independentes, totalizando um montante de R$ 1.553.650 
(hum bilhão, quinhentos e cinquenta e três milhões e seissentos e cinquenta 
mil reais). O atual capital social da companhia é distribuído conforme abaixo:
   Participação
Acionista 2021 2020 no Capital
DYN DC Data Centers e Participações S/A 2.265.160 88.700 100%
Capital Social a Integralizar - Nacional (9.000) -
 2.256.160 88.700 100%
21.2. Reservas de Lucros: (i) Reserva legal: A reserva legal é constituida 
anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não po-
derá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízo e aumentar o capital.
 2021 2020
Saldo do inicio do exercício 2.602 163
Movimentação 1.808 2.349
Saldo do final do exercício 4.410 2.602
Cálculo reserva legal
 2021
Lucro apurado no exercício 36.155
Percentual constituição da reserva Legal  5%
Valor da reserva legal de 2021 1.808
(ii) Reserva de investimento: A reserva para investimento, cujos recursos 
serão destinados a realização de investimentos relacionados ao objeto social 
da companhia e à expansação de suas atividades, formada com recursos a 
serem determinados em assembléia geral e equivale a até 50% (cinquenta 
por cento) do lucro líquido da companhia ajustado na forma do artigo 202 
da Lei das S.A. O saldo da conta de reserva para investimento não poderá 
ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do Capital Social. A movimentação é 
como segue: 2021 2020
Saldo do inicio do exercício 23.149 -
Movimentação 17.037 23.149
Saldo do final do exercício 40.186 23.149
(iii) Reserva de Capital de Giro: A reserva de capital de giro, cujos recursos 
serão destinados a suprir necessidades de capital operacional da companhia, 
formada com recursos a serem determinados em assembléia geral e equiva-
lente até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido da companhia ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de reserva de capital 
de giro não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do Capital Social. A 
movimentação é como segue: 2021 2020
Saldo do inicio do exercício 23.149 -
Movimentação 17.156 23.149
Saldo do final do exercício 40.305 23.149
(iv) Dividendos propostos: Estas demonstrações financeiras refletem ape-
nas os dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no estatuto social 
da companhia, de 0,1% do lucro líquido ajustado. A provisão relacionada a 
qualquer valor acima do mínimo obrigatório será constituída na data em que 
for aprovada pelos acionistas.
22. Receita líquida: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Receita de prestação de serviços 297.901 216.914 313.252
Receita de vendas 12.740 2.910 13.239
Cancelamentos (3.058) (1.773) (3.058)
Impostos sobre vendas (29.238) (20.170) (31.010)
Total 278.345 197.881 292.423

23. Custo dos serviços prestados: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Depreciação e amortização (51.025) (38.377) (52.674)
Energia Eletrica (46.735) (37.487) (46.735)
Pessoal (20.350) (9.564) (20.928)
Serviços de terceiros (10.232) (8.996) (10.463)
Manutenções prediais (6.096) (6.109) (6.096)
Manutenção de equipamentos (3.489) (1.408) (4.286)
Despesas de consumo (3.926) (1.928) (8.295)
Juros sobre leasing (1.809) - (1.809)
Fretes (1.500) (1.570) (1.501)
Licenças de software (1.083) (993) (1.083)
Rede e circuito de terceiros (718) (394) (718)
Impostos e taxas (640) (648) (828)
Outros custos de serviços prestados (1.110) (718) (1.435)
Total (148.713) (108.192) (156.851)
24. Despesas gerais e administrativas:  Consolidado
 2021 2020 2021
Pessoal (20.382) (6.913) (20.382)
Serviços de terceiros (16.977) (2.251) (18.182)
Depreciação e amortização (11.497) (70) (11.497)
Alugueis e condomínios (1.588) (7) (1.588)
Manutenção de equipamentos (1.694) (133) (1.694)
Despesas de consumo (1.489) (733) (1.489)
Doações (1.309) (1.752) (1.309)
Viagens e deslocamentos (212) (4) (212)
Alugueis de equipamentos (167) (217) (167)
Impostos e taxas (264) (303) (264)
Outras despesas (392) (1.399) (465)
Total (55.971) (13.782) (57.249)
24.1. Despesas comerciais: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Pessoal (8.161) (3.466) (8.161)
Perdas de crédito de energia (1.946) - (1.946)
Propaganda e publicidade (741) (9) (741)
Serviços de terceiros (337) (221) (337)
PECLD (212) (86) (212)
Brindes (112) (87) (112)
Outras despesas (515) (64) (515)
 (12.024) (3.933) (12.024)
25. Resultado financeiro: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras 1.930 113 1.930
Variação cambial 6 68 6
Descontos 8 - 8
Juros 31 7 31
Total 1.975 188 1.975
Despesas financeiras
Juros sobre Debêntures (27.677) - (27.677)
Taxa emissão de debêntures (1.081) - (1.081)
Juros (490) (1.138) (709)
Variação Cambial (270) (35) (270)
Impostos sobre resultado financeiro (246) (21) (246)
Descontos e tarifas (50) (24) (56)
Total (29.814) (1.218) (30.039)
Resultado financeiro (27.839) (1.030) (28.064)
26. IRPJ e CSLL - Corrente:  Controladora
 2021 2020
Descrição - CSLL
Lucro Líquido Antes do IRPJ e da CSLL 38.036 71.185
Adições Temporárias 23.519 11.309
Adições Permanentes 2.058 502
Exclusões Permanentes (25.039) -
Exclusões Temporárias (44.546) (12.088)
Base de Cálculo da CSLL (5.972) 70.908
(-) Compensação base Negativa CSLL (30%) - (97)
Base de Cálculo da CSLL após a compensação - 70.811
Provisão para Contribuição Social (9%) - 6.373
Descrição - IRPJ
Lucro antes do IRPJ 38.036 64.812
Adições Temporárias 23.519 11.800
Adições Permanentes 2.058 7
Exclusões Temporárias (25.039) (12.088)
Exclusões Permanentes (44.546) -
Lucro real (5.972) 71.399
(-) Compensação de Prejuízos (30%) - (97)
Lucro real após a compensação Prej. Fiscais (5.972) 71.301
(-) Alíquota - 15% - 10.695
(-) Alíquota - 10% - 7.106
Total do Imposto devido - 17.801
(-) Incentivos Fiscais - (521)
Provisão para Imposto de Renda - 17.280
Total - 23.653
27.Seguros: O Grupo tem um programa de gerenciamento de riscos com ob-
jetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o 
seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes consi-
derados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações 
e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2021, 
o Grupo apresentava as seguintes principais apólices de seguros contratadas:

Seguros Riscos cobertos
Montante da 

cobertura
Em milhares 

de reais
Seguro de 
Responsabilidade 
por Práticas 
Trabalhistas

Reparação de danos estipulada por 
tribunal civil ou composição amigáveis, 
Ações individuais e coletivas, etc.

10.000

Seguro de 
proteção de dados 
e responsabilidade 
cibernética - 
CyberEdge

Responsabilidade por dados pessoais 
e corporativos, empresas terceirizadas, 
segurança de dados, restituição de 
imagem, investigação adm., etc.

40.000

Seguro de riscos 
fraude corporativa Riscos diversos financeiros 5.000

Seguro RC 
Diretores e 
administradores 
D&O e riscos 
ambientais

Danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, penhora, bloqueio de bens, 
processos administrativos, processos 
judiciais, advogados, contadores, 
auditores internos, diretores, etc.

60.000

Seguro de 
responsabilidade 
civil geral e 
profissional

Estabelecimentos comerciais ou 
industriais, pequenas obras, carga e 
descarga, anúncio e letreiros, guarda de 
veículos de terceiros, danos causados 
por equipamentos e mercadorias 
transportadas por terceiros, etc.

15.000

Riscos nomeados 
e operacional

Incêndios, quedas de raios, explosão, 
danos elétricos, vendaval, fumaça, 
queda de aeronave, vazamentos, 
equipamentos arrendados, pequenas 
obras, remoção de entulho, honorário de 
perito, etc.

545.617

Bens de terceiros Bens de terceiros 5.000

Seguro de 
responsabilidade 
civil

Responsabilidade civil profissional de 
tecnologia, calúnia, injúria e difamação, 
despesa de publicidade, custo de 
defesa, danos morais e materiais, 
extravio, roubo, furto de documentos 

10.000

Lucros cessantes Lucros cessantes 54.940
28. Transações com partes relacionadas: (a) Transações e saldos:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Contas a receber
Scala Data Centers Chile SPA 2.562 - 2.562
 2.562 - 2.562
Adiantamentos a fornecedores (nota 8)
Scala Data Centers Colombia 2.067 - 2.067
Scala Data Centers Mexico 2.241 - 2.241
Scala Data Centers Chile SPA 1.154 - 1.154
Total 5.462 - 5.462
Outros passivos
Dividendos a pagar 4 - 4
Total 4 - 4
Remuneração do pessoal chave da administração: O pessoal chave da 
administração refere-se aos diretores e o montante pago em 31 de dezembro 
de 2021 foi no montante de R$ 10.551 (R$ 1.368 em 2020), relacionados a 
salários, bônus e demais benefícios. 29.Contingências: Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, o Grupo era parte envolvida em processos judiciais, mas 
não há avaliação dos consultores jurídicos para perdas prováveis envolvendo 
estas ações. No entanto, existem processos trabalhistas e cíveis com possi-
bilidade de perda possível, cujo valor estimado das causas montam R$ 4.064 
(R$ 1.500 em 2020). 30. Eventos Subsequentes: Em março de 2022 o Com-
panhia realizou a liquidação integral das debêntures, no valor de R$ 587.995. 
Adicionalmente a Companhia realizou uma nova emissão de debêntures no 
montante de R$ 1.000.000 que farão jus a remuneração equivalente a 100% 
do CDI +3,25%. A administração do Companhia realizou também a contrata-
ção de dois instrumentos financeiros derivativos relacionados a operação de 
swap de taxa de juros, nos valores de R$ 320.000 e R$ 180.000, substituindo 
o indexador de juros da debênture emitida em 2022 para uma taxa fixa de 
16,299% e 16,34% respectivamente. Em abril de 2022 a Companhia incorpo-
rou a controlada Nimbus Data Center Ltda.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Dados da Contadora
Assessor Bordin Consultores Empresariais - CNPJ 52.190.527/0001-20 Amanda Aparecida Mota / Contador CRC 1SP 233.929/O-1

A Diretoria

Aos Administradores e Acionistas Scala Data Centers S.A.. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras individuais da Scala Data Centers S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da 
Scala Data Centers S.A. e sua controlada (“Consolidado”), que compreendem 
o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respecti-
vas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Scala Data Centers S.A. e da Scala Data Centers S.A. e sua controlada 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela administração da Companhia e sua controlada 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e 
sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-

dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventual-
mente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 6 de junho de 2022
PricewaterhouseCoopers Ricardo Novaes de Queiroz
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1DF012332/O-2

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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c) Bases diferido passivo: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Descrição - CSLL
Exclusões:
Provisão de Receita 23.726 4.371 23.726
Base de Cálculo CSLL 23.726 4.371 23.726
Contribuição Social Diferido - 9% 2.135 393 2.135
Descrição - IRPJ
Exclusões:
Provisão de Receita 23.726 4.371 23.726
Base de Cálculo IRPJ 23.726 4.371 23.726
Alíquota 15% - IRPJ 3.559 656 3.559
Alíquota 10% - IRPJ 2.373 437 2.373
IRPJ Diferido 5.931 1.093 5.931
Total Diferido 8.067 1.486 8.067
12. Direito de uso e passivo de arrendamento: (i) Disposições sobre o 
IFRS 16/CPC 06(R2): Os ativos e passivos provenientes de um arrendamento 
são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arrendamento 
incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a seguir: 
• pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer 
incentivos de arrendamentos a receber) e • pagamentos variáveis de arrenda-
mentos variáveis que dependem de índice ou de taxa. Cada pagamento de ar-
rendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas 
financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. 
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com o item a 
seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; Os ativos 
de direito são depreciados ao longo do prazo do arrendamento. Os pagamentos 
associados a arrendamentos de curto prazo e todos e arrendamentos de ativos 
de baixo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no re-
sultado. Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses 
ou menos. Os passivos foram mensurados ao valor presente dos pagamentos 
de arrendamentos remanescentes descontados por meio da taxa incremental 
sobre empréstimo da arrendatária. A média ponderada da taxa incremental de 
empréstimo nominal da arrendatária aplicada aos passivos de arrendamento foi 
de 7,67% a.a. (ii) Expedientes práticos aplicados: Na adoção inicial do IFRS 
16/CPC 06 (R2), o Grupo utilizou os seguintes expedientes práticos permitidos 
pela norma: • uso de uma taxa única de desconto em uma carteira de arrenda-
mentos com características razoavelmente similares; • utilização de avaliações 
anteriores sobre se os arrendamentos são onerosos; • contabilização de arren-
damentos operacionais com um prazo remanescente de menos de 12 meses 
como arrendamentos de curto prazo; • utilização de análises retrospectivas para 
se determinar o período do arrendamento, quando o contrato incluir opções de 
prorrogação ou de rescisão do arrendamento. (iii) Saldos reconhecidos no 
balanço patrimonial: O balanço patrimonial contém os seguintes saldos rela-
cionados a arrendamento: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Ativo de direito de uso (Aluguel)
Contrato de Aluguel - leasing 53.073 30.850 53.073
Amortização Contrato de Aluguel - leasing (17.180) (6.946) (17.180)
 35.893 23.904 35.893
Passivo de arrendamento
Passivo e arrendamento - circulante (11.310) (6.839) (11.310)
Passivo e arrendamento - não circulante (29.308) (17.559) (29.308)
Total (40.618) (24.398) (40.618)
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresenta-
das no quadro abaixo: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Movimentação do período
Saldo em 1 de Janeiro de 2021 (24.397) - (24.397)
Adição por novos contratos (22.223) (30.850) (22.223)
Juros (2.203) (1.193) (2.203)
Pagamentos 8.205 7.646 8.205
Saldo em 31 de dezembro (40.618) (24.397) (40.618)
(iv) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: A demonstração 
do resultado inclui os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Encargo de amortização dos ativos de
 direito de uso (8.715) (6.947) (8.715)
Despesas com juros (2.203) (1.193) (2.203)
Despesas relacionadas a arrendamentos
 de ativos de baixo valor que não foram
 incluída acima como arrendamento de
 curto prazo - (1.228) -
(v) Prazos dos arrendamentos: Os prazos dos arrendamentos são negociados 
individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferenciadas. 
(vi) Taxa de juros: Os pagamentos de arrendamentos devem ser descontados 

utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento e a companhia utiliza-se da 
taxa de 0,497% e 0,618%. Caso essa taxa não possa ser prontamente determi-
nada, a taxa incremental de empréstimo do arrendatário é utilizada, sendo esta a 
taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para obter os fundos 
necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente eco-
nômico similar, com termos e condições equivalentes. Para determinar a taxa 
incremental de desconto, o Grupo sempre que possível, utiliza como ponto de 
partida taxas de empréstimos/financiamentos do Grupo, ajustadas para refletir o 
risco de mercado da Companhia e o período do contrato. (vii) Pagamentos de 
arrendamentos variáveis: O Grupo está exposto a potenciais aumentos futuros 
nos pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, 
os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice 
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado 
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos 
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas finan-
ceiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para 
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. 13. Investimentos: Em agosto de 2021 foi concluída 
a transação de incorporação entre Adquirente e Alienante. Adquirente: Scala 
Data Centers S.A, sociedade anônima brasileira, sediada na Alameda Tocantins, 
350, 16º andar - Barueri - SP, CEP 06455-020. Alienante: Algar S/A Empreendi-
mentos e Participações, sociedade anônima brasileira, sediada na Rua Amador 
Bueno 1400, Ribeirão Preto, SP, 14010-070. Adquirida: Nimbus Data Center 
S.A, sociedade anônima brasileira, sediada na Rua Guido de Carmargo Pentea-
do Sobrinho, 3.685, Sala 2, Bairro Chácara Recreio do Barão, CEP 13082-800. 
Discriminação e valor justo dos itens que compõem a contraprestação total 
transferida: • Nos termos do SPA assinado entre Adquirente e Adquirida e com 
base em informações fornecidas pela Administração, o preço pago por 100% das 
ações da Empresa foi de R$ 214.663.268,52 (duzentos e quatorze milhões, seis-
centos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois 
centavos) pagos mediante depósito em conta da Alienante.
Alocação do preço de compra Em reais
Preço pago 214.663.269
(-) Patrimônio Líquido (81.178.487)
Preço pago excedente 133.484.782
Mais valia do imobilizado 19.462.170
Relacionamento não contratual com clientes 22.775.001
Ativos intangíveis identificados e avaliados 42.237.171
Valor total dos ativos 42.237.171
Parcela não alocada (“goodwill’) 91.247.611
Relação de ativos, passivos e movimentação dos investimentos:
a) Movimentação dos investimentos:
Composição do saldo Nimbus
 2021
Patrimônio líquido 88.133
Resultado do exercício 2.948
Percentual de participação: 100%
Resultado da equivalência patrimonial 2.948
Valor contábil do investimento 88.133
Movimentação dos investimentos 2021
Saldo inicial do investimento -
Custo de aquisição do investimento 219.564
Transferência para o intangível (134.379)
Resultado da equivalência patrimonial 2.948
Saldo final do investimento 88.133
b) Balanço patrimonial e demonstração do resultado sintéticos:
Balanço patrimonial sintético Nimbus
 2021
Circulante
Ativo 15.995
Passivo 4.908
Ativo circulante líquido 11.087
Não circulante
Ativo 80.735
Passivo 2.023
Ativo não circulante líquido 78.712
Patrimônio líquido 88.133
Resultado de terceiros 1.665
Demonstração do resultado sintetica Nimbus
 2021
Receitas 14.078
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 4.454
Despesa de imposto (1.506)
de renda e contribuição social
Lucro líquido do período 2.948

14. Imobilizado: A composição e movimentação do ativo imobilizado está na demonstração a seguir:

Controladora Terrenos Edifícios

Infraes-
trutura

 de rede

Equipa-
mento de 

informática

Máqui-
nas e 

Equiptos

Benfei-
toria em 

Imóveis de 
Terceiros

Móveis e 
Utensilios

Imobili-
zado em 

anda-
mento Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não 
auditado)  -  -  -  - -  - - -  - 
Adições  1.850  -  195.657 949 25.977  70.789  1.903 - 297.125 
Depreciação do período (147.750) (256) (2.255) (31.484)  (1.208)  (182.953)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.850 -  47.907  693 23.722  39.305 695  - 114.172 
Adições  80.088  - -  4.563 4.747  1.041  1.077 326.243 417.759 
Baixas  -  - (20.284)  - -  - - - (20.284)
Incorporação (i)  4.677  180.382  15.305  7.000 -  1.644 534 - 209.542 
Transferências - -  188.576  32 91.195 - - (279.803)  - 
Depreciação do exercício  - (4.750) (26.134) (678) (3.731) (12.573) (252) - (48.118)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  86.615  175.632  205.370  11.610 115.933  29.417  2.054 46.440 673.071 
(i) Incorporação - valores agregados ao ativo imobilizado decorrente da incorporação da companhia DYN DC Data Centers e Participações e Scala Empreen-
dimentos Imobiliários S.A

Consolidado Terrenos Edifícios

Infraes-
trutura 

de rede

Equipa-
mento de 

informática

Máqui-
nas e 

Equiptos

Benfei-
toria em 

Imóveis de 
Terceiros

Móveis e 
Utensilios

Imobili-
zado em 

anda-
mento Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.850 - 47.906 693 23.722 39.304 697 - 114.171
Adições 80.088 - 28.645 4.562 4.746 1.041 1.077 277.410 397.570
Aquisição de controlada 2.510 46.242 2.327 66.785 2.035 1.622 1.308 122.829
Baixas - - (60) - - - - - (60)
Incorporação (i) 4.677 180.382 15.305 7.000 - 1.645 535 - 209.544
Depreciação do exercício - (4.750) (35.048) (2.211) (34.500) (13.094) (1.320) - (90.923)
Transferências - - 139.707 32 91.195 - - (230.934) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 89.125 175.632 242.697 12.403 151.948 30.931 2.611 47.784 753.131
(i) Incorporação - valores agregados ao ativo imobilizado decorrente da incorporação da companhia DYN DC Data Centers e Participações e Scala Empreen-
dimentos Imobiliários S.A
15. Intangível: A movimentação do ativo intangível está na demonstração a seguir:

Controladora

Direito de 
Uso de 

Software

Desenvol-
vimento de 

Software
Marcas e 
Patentes

Certificação 
de Carbono 

Neutro Ágio (Goodwill) Mais Valia Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado)  - - - - - - -
Adições 709  9.194 120  - - - 10.023 
Depreciação do exercício  (431) (6.281)  -  - - - (6.712)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 278 2.913 120  - - - 3.311 
Adições (i) 482  17.510  - 291 1.631.914 403.961 2.054.158 
Depreciação do exercício  (127) (1.680)  -  - - (7.395) (9.202)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 633  18.743 120 291  1.631.914  396.566 2.048.266 
(i) Incorporação - valores agregados ao intangível decorrente da incorporação da companhia DYN DC Data Centers e Participações e Scala Empreendimentos 
Imobiliários S.A.

Consolidado

Direito de 
Uso de 

Software

Desenvol-
vimento de 

Software
Marcas e 
Patentes

Certificação 
de Carbono 

Neutro Ágio (Goodwill) Mais Valia Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020 278 2.913 120  - - - 3.311 
Adições 482  18.659 - 291 1.631.914 403.961 2.047.911 
Depreciação do exercício  (127) (2.584) -  - - (7.395) (2.711)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 633  18.988 120 291  1.631.914  396.566 2.048.511 

16. Fornecedores: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Fornecedores nacionais 40.668 20.363 43.027
Fornecedores - Provisão 725 - 1.890
Total 41.393 20.363 44.917
O saldo é representado principalmente por prestadores de serviços e aquisi-
ção de equipamentos. 17. Debêntures:
a. Composição das debêntures: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Debêntures 702.056 - 702.056
Juros sobre Debêntures (112.382) - (112.382)
 589.674 - 589.674
Circulante 57.799 - 57.799
Não circulante 531.875 - 531.875
 589.674 - 589.674
b. Movimentação das debêntures: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - - -
Adição 575.000 - 575.000
Juros 27.677 - 27.677
Pagamentos (13.003) - (13.003)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 589.674 - 589.674
Em 8 de Abril de 2020, foi celebrado entre a companhia e a Oliveira Trust 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instrumento particular de 
escritura da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única, 
para distribuição pública com esforços restritos, da companhia. Foi emitido o 
valor de R$ 575 milhões com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, com prazo 
de vencimento de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão. Os recur-

sos líquidos obtidos por meio da Emissão das Debêntures serão destinados 
para a aquisição, pela Emissora, na Data da Integralização, da totalidade das 
ações de emissão da Target e aumento de capital na Target, que será utili-
zado para despesas de capital na atividade da Target, incluindo a expansão 
das unidades de data center (o que inclui as Despesas de Capital (Capex) 
de Desenvolvimento Especulativo), para preenchimento da Conta Reserva 
com o Saldo Mínimo da Conta Reserva, uma vez que esta conta tenha sido 
criada. A Emissora deverá enviar documentos com evidências da aquisição 
para o Agente Fiduciário em até 30 (trinta) Dias Úteis contados da Data de 
Integralização. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios corresponden-
tes à variação acumulada de 100,00% (cem inteiros centésimos por cento) da 
Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 3,95% 
(três inteiros e noventa e cinco centésimos) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remunera-
tórios serão calculadas de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, 
por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquen-
ta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, desde a Data da Integralização das 
Debêntures, ou da última Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e 
pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures. De acordo 
com o contrato original o valor Nominal Unitário das Debêntures será pago 
em parcelas sucessivas, de acordo com o cronograma de amortização abai-
xo, sendo o primeiro pagamento devido em 10 de abril de 2022 e a última 
amortização devida na Data de Vencimento, conforme tabela abaixo, exceto 
nas hipóteses de resgate antecipado, Amortização Extraordinária Obrigatória 
(conforme definido abaixo) ou de vencimento antecipado das obrigações de-
correntes das Debêntures, sendo que o montante a ser pago em cada data 
de amortização indicada abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização”) para 
cada Debênture não poderá ser inferior aos valores previstos na coluna “Valor 

Monetário Fixo” abaixo (i):

Parcela
Data de Amortização 

das Debêntures

Percentual do 
Valor Nominal 
Unitário a ser 

Amortizado

Valor Monetário 
Fixo por Valor 

Nominal Unitário 
ÍRÍ)

1 10 de abril de 2022 2,5000% 25,00
2 10 de julho de 2022 2,5000% 25,00
3 10 de outubro de 2022 2,5000% 25,00
4 10 de janeiro de 2023 2,9000% 29,00
5 10 de abril de 2023 3,2500% 32,50
6 10 de julho de 2023 3,6500% 36,50
7 10 de outubro de 2023 3,3500% 33,50
8 10 de janeiro de 2024 3,7500% 37,50
9 10 de abril de 2024 3,7000% 37,00
10 10 de julho de 2024 3,9500% 39,50
11 10 de outubro de 2024 3,9000% 39,00
12 10 de janeiro de 2025 4,0500% 40,50
13 Data de Vencimento 60,0000% 600,00

O saldo de R$ 589.674 refere-se ao valor a pagar dos juros incorridos entre 
a data da operação e 31 de dezembro de 2021, das debêntures, subscritas e 
integralizadas, nos termos da escritura particular da primeira emissão de de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, com garantia 
real e garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476/09. (i) O paga-
mento das debêntures (juros + principal) foram realizados em Março de 2022 
por decisão da administração da Companhia e em virtude da renovação das 
debêntures conforme citado na nota 30 de eventos subsequentes. c. Cláusu-
las de covenants: De acordo com o estabelecido na escritura das debêntures 
a Companhia se comprometeu a manter o coeficiente de alavancagem e o 
índice de cobertura de juros conforme os parâmetros descritos abaixo: O coe-
ficiente de alavancagem da emissora apurado ao final de cada trimestre fiscal 
seja superior a (a) 5,75 vezes para as apurações realizadas no período entre 
a data de emissão e 12 meses contados da data de emissão; b) 5,25 vezes 
para as apurações realizadas no período entre o 12º mês contado da data de 
emissão e o 24º mês contado da data de emissão; c) 4,50 vezes para as apu-
rações realizadas no período entre o 24º mês contado da data de emissão e 
o 36º mês contado da data de emissão; d) 3,50 vezes para as apurações rea-
lizadas no período entre o 36º mês contado da data de emissão e o 48º mês 
contado da data de emissão e; e) 2,75 vezes para as apurações realizadas no 
período entre o 48º mês contado da data de emissão e o 48º mês contado da 
data de emissão e a data de vencimento, observando que a primeira apuração 
deve ser realizada referente ao trimestre fiscal com fim em 30 de junho de 
2020. I. O coeficiente de alavancagem será calculado trimestralmente pela 
Emissora com base nas demonstrações financeiras auditadas e no relatório 
de índices financeiros em bases consolidadas conforme o caso. Na hipótese 
da ocorrência de alterações nas normas ou práticas contábeis que impactem 
a forma e/ou resultado da apuração do coeficiente de alavancagem da emis-
sora, a emissora deverá convocar uma assembleia geral de debenturistas 
para que seja definida uma nova metodologia de apuração desta razão, de 
modo a refletir metodologia de apuração em vigor na data de emissão.
 Reais
Dívida líquida 535.415.843
Ebitda LQA Ajustado 112.559.646
Índice calculado (x) 4,76x
Limite máximo (menor ou igual a) x 5,25x
II. O índice de cobertura de juros deve ter um valor mínimo de (i) 1,50 (um inteiro 
e cinquenta centésimos) para os cálculos realizados no período entre a Data de 
Emissão e o fim do trimestre que se encerrará em 30 de junho de 2021 (ii) 1,75 
(um inteiro e setenta e cinco centésimos) para os cálculos realizados no período 
entre o trimestre que se encerrará em 30 de setembro de 2021 e o trimestre que 
se encerrará em 30 de junho de 2022, e (iii) 2,00 (dois inteiros) para os cálculos 
realizados no período entre o trimestre que se encerrará em 30 de setembro de 
2022 e a Data de Vencimento, calculado trimestralmente pela Emissora com 
base nas Demonstrações Financeiras Auditadas e no Relatório de Índices Fi-
nanceiros em bases consolidadas, conforme aplicável. Reais
Ebitda 159.727.965
Juros devidos 47.569.933
Índice calculado (x) 3,36x
Limite mínimo (maior ou igual a) x 1,5x
Conforme demonstrado acima, a Companhia esteve em conformidade com 
os parâmetros estabelecidos nas cláusulas de covenants durante o período 
apresentado. 18. Obrigações trabalhistas: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Bônus e PLR (i) 9.065 2.191 9.065
Provisão para férias 3.170 1.103 3.254
IRRF a recolher 2.950 476 2.950
INSS a recolher 2.226 453 2.262
Provisão para banco de horas e horas extras 879 456 879
FGTS a recolher 280 92 290
Outros 331 2 336
Total 18.901 4.773 19.036
(i) Refere-se a provisão de PLR aos colaboradores e diretores da companhia. 
O montante de R$ 9.148 foi pago em março de 2022.
19. Obrigações tributárias: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Cofins a recolher 1.947 1.077 2.119
ICMS a recolher 650 5 651
INSS a recolher 665 104 711
Pis a recolher 422 234 491
Iss a recolher 330 40 526
Imposto de renda 101 618 454
Outros 312 181 312
Total 4.427 2.259 5.264
20. Provisões de Custos e Despesas: As provisões representam despesas 
incorridas pela Companhia, cujo desembolso financeiro se dará no próximo 
exercício fiscal. Os valores foram estimados com confiabilidade e precisão, 
sendo provável o desembolso de recursos para a liquidação da obrigação. 
Os valores apresentados nas demonstrações financeiras Individuais e Con-
solidadas foram de R$ 5.752 (R$ 4.905 em 2020). 21. Patrimônio liquido: 
21.1. Capital social: Capital Social subscrito no valor total de R$ 2.265.160 
(dois bilhões, duzentos e sessenta e cinco milhões e cento e sessenta reais) 
são divididos em 2.265.160.000 (dois bilhões, duzentos e sessenta e cinco 
milhões e cento e sessenta mil) ações ordinárias e nominativas no valor no-
minal de R$ 1,00 cada, sendo integralizado o valor de R$ 2.256.160 (dois 
bilhões, duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e sessenta mil reais) e a 
integralizar R$ 9.000 (nove milhões de reais). O atual valor contempla aumen-
tos de capital ocorridos no ano de 2021 por incorporação da DYN DC Data 
Centers e Scala Empreendimentos de acordo com acervos líquidos avaliados 
por especialistas independentes, totalizando um montante de R$ 1.553.650 
(hum bilhão, quinhentos e cinquenta e três milhões e seissentos e cinquenta 
mil reais). O atual capital social da companhia é distribuído conforme abaixo:
   Participação
Acionista 2021 2020 no Capital
DYN DC Data Centers e Participações S/A 2.265.160 88.700 100%
Capital Social a Integralizar - Nacional (9.000) -
 2.256.160 88.700 100%
21.2. Reservas de Lucros: (i) Reserva legal: A reserva legal é constituida 
anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não po-
derá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízo e aumentar o capital.
 2021 2020
Saldo do inicio do exercício 2.602 163
Movimentação 1.808 2.349
Saldo do final do exercício 4.410 2.602
Cálculo reserva legal
 2021
Lucro apurado no exercício 36.155
Percentual constituição da reserva Legal  5%
Valor da reserva legal de 2021 1.808
(ii) Reserva de investimento: A reserva para investimento, cujos recursos 
serão destinados a realização de investimentos relacionados ao objeto social 
da companhia e à expansação de suas atividades, formada com recursos a 
serem determinados em assembléia geral e equivale a até 50% (cinquenta 
por cento) do lucro líquido da companhia ajustado na forma do artigo 202 
da Lei das S.A. O saldo da conta de reserva para investimento não poderá 
ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do Capital Social. A movimentação é 
como segue: 2021 2020
Saldo do inicio do exercício 23.149 -
Movimentação 17.037 23.149
Saldo do final do exercício 40.186 23.149
(iii) Reserva de Capital de Giro: A reserva de capital de giro, cujos recursos 
serão destinados a suprir necessidades de capital operacional da companhia, 
formada com recursos a serem determinados em assembléia geral e equiva-
lente até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido da companhia ajustado 
na forma do artigo 202 da Lei das S.A. O saldo da conta de reserva de capital 
de giro não poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do Capital Social. A 
movimentação é como segue: 2021 2020
Saldo do inicio do exercício 23.149 -
Movimentação 17.156 23.149
Saldo do final do exercício 40.305 23.149
(iv) Dividendos propostos: Estas demonstrações financeiras refletem ape-
nas os dividendos mínimos obrigatórios, conforme previsto no estatuto social 
da companhia, de 0,1% do lucro líquido ajustado. A provisão relacionada a 
qualquer valor acima do mínimo obrigatório será constituída na data em que 
for aprovada pelos acionistas.
22. Receita líquida: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Receita de prestação de serviços 297.901 216.914 313.252
Receita de vendas 12.740 2.910 13.239
Cancelamentos (3.058) (1.773) (3.058)
Impostos sobre vendas (29.238) (20.170) (31.010)
Total 278.345 197.881 292.423

23. Custo dos serviços prestados: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Depreciação e amortização (51.025) (38.377) (52.674)
Energia Eletrica (46.735) (37.487) (46.735)
Pessoal (20.350) (9.564) (20.928)
Serviços de terceiros (10.232) (8.996) (10.463)
Manutenções prediais (6.096) (6.109) (6.096)
Manutenção de equipamentos (3.489) (1.408) (4.286)
Despesas de consumo (3.926) (1.928) (8.295)
Juros sobre leasing (1.809) - (1.809)
Fretes (1.500) (1.570) (1.501)
Licenças de software (1.083) (993) (1.083)
Rede e circuito de terceiros (718) (394) (718)
Impostos e taxas (640) (648) (828)
Outros custos de serviços prestados (1.110) (718) (1.435)
Total (148.713) (108.192) (156.851)
24. Despesas gerais e administrativas:  Consolidado
 2021 2020 2021
Pessoal (20.382) (6.913) (20.382)
Serviços de terceiros (16.977) (2.251) (18.182)
Depreciação e amortização (11.497) (70) (11.497)
Alugueis e condomínios (1.588) (7) (1.588)
Manutenção de equipamentos (1.694) (133) (1.694)
Despesas de consumo (1.489) (733) (1.489)
Doações (1.309) (1.752) (1.309)
Viagens e deslocamentos (212) (4) (212)
Alugueis de equipamentos (167) (217) (167)
Impostos e taxas (264) (303) (264)
Outras despesas (392) (1.399) (465)
Total (55.971) (13.782) (57.249)
24.1. Despesas comerciais: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Pessoal (8.161) (3.466) (8.161)
Perdas de crédito de energia (1.946) - (1.946)
Propaganda e publicidade (741) (9) (741)
Serviços de terceiros (337) (221) (337)
PECLD (212) (86) (212)
Brindes (112) (87) (112)
Outras despesas (515) (64) (515)
 (12.024) (3.933) (12.024)
25. Resultado financeiro: Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras 1.930 113 1.930
Variação cambial 6 68 6
Descontos 8 - 8
Juros 31 7 31
Total 1.975 188 1.975
Despesas financeiras
Juros sobre Debêntures (27.677) - (27.677)
Taxa emissão de debêntures (1.081) - (1.081)
Juros (490) (1.138) (709)
Variação Cambial (270) (35) (270)
Impostos sobre resultado financeiro (246) (21) (246)
Descontos e tarifas (50) (24) (56)
Total (29.814) (1.218) (30.039)
Resultado financeiro (27.839) (1.030) (28.064)
26. IRPJ e CSLL - Corrente:  Controladora
 2021 2020
Descrição - CSLL
Lucro Líquido Antes do IRPJ e da CSLL 38.036 71.185
Adições Temporárias 23.519 11.309
Adições Permanentes 2.058 502
Exclusões Permanentes (25.039) -
Exclusões Temporárias (44.546) (12.088)
Base de Cálculo da CSLL (5.972) 70.908
(-) Compensação base Negativa CSLL (30%) - (97)
Base de Cálculo da CSLL após a compensação - 70.811
Provisão para Contribuição Social (9%) - 6.373
Descrição - IRPJ
Lucro antes do IRPJ 38.036 64.812
Adições Temporárias 23.519 11.800
Adições Permanentes 2.058 7
Exclusões Temporárias (25.039) (12.088)
Exclusões Permanentes (44.546) -
Lucro real (5.972) 71.399
(-) Compensação de Prejuízos (30%) - (97)
Lucro real após a compensação Prej. Fiscais (5.972) 71.301
(-) Alíquota - 15% - 10.695
(-) Alíquota - 10% - 7.106
Total do Imposto devido - 17.801
(-) Incentivos Fiscais - (521)
Provisão para Imposto de Renda - 17.280
Total - 23.653
27.Seguros: O Grupo tem um programa de gerenciamento de riscos com ob-
jetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o 
seu porte e operação. As coberturas foram contratadas por montantes consi-
derados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações 
e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2021, 
o Grupo apresentava as seguintes principais apólices de seguros contratadas:

Seguros Riscos cobertos
Montante da 

cobertura
Em milhares 

de reais
Seguro de 
Responsabilidade 
por Práticas 
Trabalhistas

Reparação de danos estipulada por 
tribunal civil ou composição amigáveis, 
Ações individuais e coletivas, etc.

10.000

Seguro de 
proteção de dados 
e responsabilidade 
cibernética - 
CyberEdge

Responsabilidade por dados pessoais 
e corporativos, empresas terceirizadas, 
segurança de dados, restituição de 
imagem, investigação adm., etc.

40.000

Seguro de riscos 
fraude corporativa Riscos diversos financeiros 5.000

Seguro RC 
Diretores e 
administradores 
D&O e riscos 
ambientais

Danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, penhora, bloqueio de bens, 
processos administrativos, processos 
judiciais, advogados, contadores, 
auditores internos, diretores, etc.

60.000

Seguro de 
responsabilidade 
civil geral e 
profissional

Estabelecimentos comerciais ou 
industriais, pequenas obras, carga e 
descarga, anúncio e letreiros, guarda de 
veículos de terceiros, danos causados 
por equipamentos e mercadorias 
transportadas por terceiros, etc.

15.000

Riscos nomeados 
e operacional

Incêndios, quedas de raios, explosão, 
danos elétricos, vendaval, fumaça, 
queda de aeronave, vazamentos, 
equipamentos arrendados, pequenas 
obras, remoção de entulho, honorário de 
perito, etc.

545.617

Bens de terceiros Bens de terceiros 5.000

Seguro de 
responsabilidade 
civil

Responsabilidade civil profissional de 
tecnologia, calúnia, injúria e difamação, 
despesa de publicidade, custo de 
defesa, danos morais e materiais, 
extravio, roubo, furto de documentos 

10.000

Lucros cessantes Lucros cessantes 54.940
28. Transações com partes relacionadas: (a) Transações e saldos:
 Controladora Consolidado
 2021 2020 2021
Contas a receber
Scala Data Centers Chile SPA 2.562 - 2.562
 2.562 - 2.562
Adiantamentos a fornecedores (nota 8)
Scala Data Centers Colombia 2.067 - 2.067
Scala Data Centers Mexico 2.241 - 2.241
Scala Data Centers Chile SPA 1.154 - 1.154
Total 5.462 - 5.462
Outros passivos
Dividendos a pagar 4 - 4
Total 4 - 4
Remuneração do pessoal chave da administração: O pessoal chave da 
administração refere-se aos diretores e o montante pago em 31 de dezembro 
de 2021 foi no montante de R$ 10.551 (R$ 1.368 em 2020), relacionados a 
salários, bônus e demais benefícios. 29.Contingências: Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, o Grupo era parte envolvida em processos judiciais, mas 
não há avaliação dos consultores jurídicos para perdas prováveis envolvendo 
estas ações. No entanto, existem processos trabalhistas e cíveis com possi-
bilidade de perda possível, cujo valor estimado das causas montam R$ 4.064 
(R$ 1.500 em 2020). 30. Eventos Subsequentes: Em março de 2022 o Com-
panhia realizou a liquidação integral das debêntures, no valor de R$ 587.995. 
Adicionalmente a Companhia realizou uma nova emissão de debêntures no 
montante de R$ 1.000.000 que farão jus a remuneração equivalente a 100% 
do CDI +3,25%. A administração do Companhia realizou também a contrata-
ção de dois instrumentos financeiros derivativos relacionados a operação de 
swap de taxa de juros, nos valores de R$ 320.000 e R$ 180.000, substituindo 
o indexador de juros da debênture emitida em 2022 para uma taxa fixa de 
16,299% e 16,34% respectivamente. Em abril de 2022 a Companhia incorpo-
rou a controlada Nimbus Data Center Ltda.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Dados da Contadora
Assessor Bordin Consultores Empresariais - CNPJ 52.190.527/0001-20 Amanda Aparecida Mota / Contador CRC 1SP 233.929/O-1

A Diretoria

Aos Administradores e Acionistas Scala Data Centers S.A.. Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras individuais da Scala Data Centers S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da 
Scala Data Centers S.A. e sua controlada (“Consolidado”), que compreendem 
o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respecti-
vas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da Scala Data Centers S.A. e da Scala Data Centers S.A. e sua controlada 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas 
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nes-
sa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua controlada, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela administração da Companhia e sua controlada 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 

segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e 
sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-

dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequente-
mente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de audito-
ria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventual-
mente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 6 de junho de 2022
PricewaterhouseCoopers Ricardo Novaes de Queiroz
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1DF012332/O-2

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0010278-17.2008.8.26.0152 O MM.Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível,do Foro de Cotia,Estado de São 
Paulo,Dr. Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a CLAUDIO FERNANDES CRUKA 
FILHO, RG 27.585.006-7, CPF 287.755.258-60, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Tecnosul Engenharia e Construções Ltda, para 
cobrança de R$11.299,68(Setembro/2008).Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido,foi deferida a sua CITA-
ÇÃO,por EDITAL,para que em 03dias,a fluir do prazo,su-
pra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% 
reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 
(quinze) dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do 
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com 
juros de 1%ao mês;a INTIMAÇÃO,por EDITAL,do BLOQUEIO 
do valor de R$ 1.321,76, pelo sistema Sisbajud, conforme 
extrato de fls. 293/294, bem como do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para impugnação,nos termos do artigo 854,§3ºdo 
CPC, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
findos os quais converter-se automaticamente os valores 
em arresto. 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 Cotia, aos 26 de maio de 2022.            [22,23] 

Clube Hípico Areia
CNPJ nº 05.678.006/0001-36

Edital de Convocação
Em obediência ao Estatuto do Clube Hípico Areia:
Convoco uma Assembleia Geral, a realizar-se no dia
04/07/2022,  às  18h00,  no  endereço  da  sede  a
Rodovia Vicinal Nestor Carrijo s/nº  - Km 15 - Zona
Rural - CEP: 14460-000 - Cristais Paulista - Estado
de São Paulo.  Ordem do Dia: 1ª Pauta -  Eleição,
Votação e Posse da Nova Diretoria para o próximo
Biênio.  2ª  Pauta -  Alteração  do  Artigo  29º  do
Estatuto do Clube Hípico Areia. Contaremos com a
presença  de  todos  nesse  importante  momento
democrático  do  Clube  Hípico  Areia. Cristais
Paulista/SP,  14/06/2022.  Associado/Presidente -
Bruno Eduardo dos Reis.

AGEO LESTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A.
CNPJ/ME nº 17.233.151/0001-92 - NIRE: 35.300.531.019

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2022
Em 02/07/2022, às 9h, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, presença da acionista representando a totalidade do capital social da 
Companhia. Mesa: Presidida pelo Sr. Alexandre Fonseca Schmid, e secretariada pela Sra. Karina Helena Carregosa. Deliberações: Foi deliberado, sem 
quaisquer ressalvas e/ou restrições, o quanto segue: (I) aprovar a realização da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e 
condições principais: (a) Número da Emissão: a Emissão representa a 2ª emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a Emissão será 
realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 150.000.000,00 na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); 
(d) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais a data de emissão das Debêntures será o dia 15/06/2022 (“Data de Emissão”); (e) Data de Início 
da Rentabilidade: para todos os fins e efeitos legais, a data de início da rentabilidade das Debêntures será a 1ª Data de Integralização (conforme definido 
abaixo) (“Data de Início da Rentabilidade”); (f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 150.000 Debêntures; (g) Valor Nominal Unitário: o valor 
nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$ 1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); (h) Prazo e Data de Vencimento: ressalvadas as 
hipóteses de resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos 
na Escritura de Emissão (conforme definido abaixo), as Debêntures terão prazo de vigência de 10 anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, em 
15/06/2032 (“Data de Vencimento”); (i) Enquadramento do Projeto: tendo em vista o enquadramento do Projeto (conforme definido abaixo) como prioritário; 
(j) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos pela Companhia por meio da integralização das Debêntures, serão destinados exclusivamente para 
pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação do Projeto, desde que os gastos, despesas ou dívidas passíveis 
de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses contado da data de encerramento da Oferta Restrita; (k) Depósito para Distribuição, 
Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário, por meio do MDA – Módulo de Distribuição 
de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente 
através da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, observado o disposto na Escritura de Emissão, por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários 
(“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente 
na B3; (l) Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade das Debêntures: as Debêntures serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de 
cautelas ou certificados. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo escriturador das Debêntures 
(“Escriturador”). Adicionalmente, será igualmente reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela B3 em nome 
dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3; (m) Conversibilidade: as Debêntures 
serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (n) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia 
fidejussória na forma da Fiança (conforme definido abaixo), nos termos da alínea (bb) abaixo e da Escritura de Emissão; (o) Local de Pagamento: os 
pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão, serão 
efetuados pela Companhia, (i) para as Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) para as Debêntures que não 
estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador ou, com relação aos pagamentos que não possam ser realizados por meio do 
Escriturador, na sede da Companhia, conforme o caso. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido pela Companhia nos termos da Escritura de 
Emissão aqueles que forem Debenturistas no encerramento do dia útil imediatamente anterior à respectiva data de pagamento; (p) Colocação: as 
Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação da totalidade das 
Debêntures, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários brasileiro (“Coordenador Líder”), 
nos termos do contrato de coordenação, colocação e distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, das Debêntures, sob o regime de garantia 
firme para a totalidade das Debêntures, a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”); (q) Prazo de Subscrição 
e Forma de Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas dentro do período de distribuição à vista, em moeda corrente nacional, no 
ato da subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, na 1ª Data de Integralização, podendo o preço de integralização ser acrescido de ágio ou deságio, 
observado que, caso haja integralização de Debêntures após a 1ª Data de Integralização, tais Debêntures serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário 
Atualizado (conforme definido abaixo) acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) calculados pro rata temporis desde a Data de Início 
da Rentabilidade até a data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 casas decimais, sem arredondamentos, de acordo com as normas 
de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Integralização”). Para fins da Emissão, “Data de Integralização” significa a data na qual ocorrerá a subscrição e 
integralização das Debêntures; (r) Atualização Monetária das Debêntures: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), desde a Data de Início da Rentabilidade até a data da integral liquidação das Debêntures (“Atualização 
Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
o caso (“Valor Nominal Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária será calculada de acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão; 
(s) Juros Remuneratórios das Debêntures: a partir da 1ª Data de Integralização, sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures incidirão 
juros remuneratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado à 
maior taxa entre: (i) 0,75% a.a., base de 252 dias úteis, acrescida exponencialmente da taxa interna de retorno do Tesouro IPCA + com juros semestrais 
(NTN-B), com vencimento em 15/08/2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), 
a ser apurada no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de realização do procedimento de bookbuilding ou (ii) 6,15% a.a., base de 252 dias 
úteis (“Juros Remuneratórios”), calculados de forma exponencial e cumulativa utilizando-se o critério pro rata temporis, desde a Data de Início da Rentabilidade 
ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo 
pagamento, que deve ocorrer ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão). Uma vez definidos os Juros 
Remuneratórios, a Escritura de Emissão será aditada para refletir o resultado do procedimento de bookbuilding, na forma prevista na Escritura de Emissão; 
(t) Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures ou vencimento antecipado 
das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão pagos sempre no dia 15 dos 
meses de junho e dezembro de cada ano, sendo a 1ª parcela devida em 15/12/2022 e a última na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma 
“Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”); (u) Amortização Programada: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures ou 
vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário Atualizado 
será amortizado em 15 parcelas, sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, conforme cronograma da tabela a seguir, sendo a 1ª 
parcela devida em 15/06/2025 e a última na Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma “Data de Amortização”); (v) Encargos Moratórios: sem 
prejuízo da remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às 
Debêntures, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, ficarão sujeitos, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial 
ou extrajudicial: (i) a multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2%; e (ii) a juros moratórios de 1% a.m., calculados pro rata temporis desde 
a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento (em conjunto, “Encargos Moratórios”); (w) Repactuação Programada: as Debêntures não serão 
objeto de repactuação programada; (x) Resgate Antecipado Facultativo: não será admitido o resgate antecipado facultativo total ou parcial das Debêntures; 
(y) Amortização Extraordinária: não será admitida a amortização extraordinária facultativa das Debêntures; (z) Oferta de Resgate Antecipado: desde 
que o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a data do efetivo resgate antecipado seja superior a 4 anos, a 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures (sendo vedada a oferta 
facultativa de resgate antecipado parcial das Debêntures, exceto em caso de alteração da legislação e regulamentação vigente que permita o resgate 
antecipado parcial das Debêntures), que será endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, sendo assegurada a igualdade de condições a todos 
os Debenturistas, para aceitar ou não o resgate das Debêntures por eles detidas, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura 
de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”); (aa) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá adquirir Debêntures, devendo tal fato, se assim exigido 
pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures 
adquiridas pela Companhia nos termos acima poderão, a critério da Companhia, permanecer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado e 
somente poderão ser canceladas desde que permitido pela legislação e regulamentação em vigor. As Debêntures adquiridas pela Companhia para 
permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração aplicável às demais Debêntures; (bb) Fiança: como 
garantia do fiel e pontual pagamento das Debêntures, a Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
03.110.981/0001-18 (“Fiadora”) prestará, fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo agente fiduciário da Emissão (“Fiança” e “Agente Fiduciário”, 
respectivamente), obrigando-se, em caráter irrevogável e irretratável, como solidariamente fiadora e principal pagadora do integral, fiel e pontual pagamento 
e cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assumidas pela Companhia, perante 
os Debenturistas, inclusive aquelas decorrentes do resgate antecipado ou vencimento (antecipado ou não) das Debêntures, nas hipóteses previstas na 
Escritura de Emissão, o que inclui, principalmente, mas não se limita, ao pagamento das Debêntures, abrangendo a sua amortização, remuneração, bem 
como todos e quaisquer outros pagamentos devidos pela Companhia, tais como o pagamento dos custos, comissões, prêmios, encargos moratórios, 
multas, penalidades, despesas, indenizações, e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a remuneração do Agente Fiduciário, do 
Escriturador e do Agente de Liquidação das Debêntures e todas e quaisquer custas, honorários advocatícios ou despesas comprovadamente incorridas 
pelo Agente Fiduciário e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários 
à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos Debenturistas decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão (“Obrigações Garantidas”); (cc) 
Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão ser vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado 
previstas nas cláusulas 6.1.1 e 6.1.2. da Escritura de Emissão. (dd) Demais Condições: todas as demais condições e regras específicas relacionadas à 
Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão; (II) autorizar a diretoria da Companhia, ou seus procuradores, a praticar(em) todos 
os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, (a) a contratação do Coordenador 
Líder e demais prestadores de serviços no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita, tais como os assessores legais, o Agente Fiduciário, o agente de 
liquidação das Debêntures, o Escriturador e a B3, dentre outros, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação 
do serviço, bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais aditamentos; (b) a discussão, negociação e definição dos termos 
e condições – especialmente os termos e condições da oferta de resgate antecipado das Debêntures, a forma de apuração do Índice Financeiro, assim 
como a qualificação (automático ou não automático), prazos de curas, limites ou valores mínimos (thresholds), especificações, ressalvas e/ou exceções 
aplicáveis às hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures –, bem como a celebração, do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos de Distribuição, da AGEO Leste Terminais e Armazéns Gerais S.A.” (“Escritura de Emissão”) e do Contrato de Distribuição, e/ou de 
seus eventuais aditamentos; e (c) a discussão, negociação e definição dos termos e condições, bem como a celebração e/ou assinatura, de todos e 
quaisquer instrumentos, contratos, declarações, requerimentos e/ou documentos pertinentes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, observado 
o disposto nas deliberações acima. (III) ratificar todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia ou por seus procuradores, para a realização 
da Emissão e/ou da Oferta Restrita. Santos/SP, 02/06/2022. Alexandre Fonseca Schmid - Presidente, Karina Helena Carregosa - Secretária. 
JUCESP - 288.951/22-0 em 10/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ENC Energy Brasil Participações S.A.
CNPJ nº 29.423.638/0001-17 - NIRE 35.300.512.511

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Junho de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 21 de junho de 2022, às 08:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos termos do Artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/762 e da 
Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 (“IN 81”).  2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais de convocação, conforme 
o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da ENC Energy Brasil 
Participações S.A. (“Companhia”), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.  3. Mesa: Presidente: Rodrigo Lopes Missel; Secretário: 
Carla de Castro Bernardes.  4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) em cumprimento ao artigo 9º, §1º (xiii) do Estatuto Social da Companhia, aprovação da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série 
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da Companhia totalizando, na data de emissão, o valor de até R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de 
reais) (“Debêntures ENC” e “Emissão ENC”, respectivamente), que serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 2009, conforme alterada, (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente) e do 
Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a ser Convolada em 
Garanti Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos da ENC Energy Brasil Participações S.A. 
(“Escritura de Emissão”); (ii) em cumprimento ao artigo 9º, §1º itens (ix) e (xiii) do Estatuto Social da Companhia, autorizar as suas subsidiárias, ENC Energy 
Nordeste Participações S.A. (CNPJ/ME sob o nº 30.534.672/0001-48) (“Enc Energy Nordeste”); ENC Power Brasil Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 14.140.211/0001-34) 
(“Enc Power”); Valorgas - Energia Biogas SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 15.348.536/0001-70) (“Valorgas Biogas”); Valorgas Energia - Campos de Goytacazes Ltda. 
(CNPJ/ME sob o nº 20.301.276/0001-17) (“Valorgas Campos dos Goytacazes”); Valorgas Energia - Vale do Aço Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 28.732.711/0001-70) 
(“Valorgas Vale do Aço I”); Valorgas Energia - Vale do Aço II SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 30.565.880/0001-04) (“Valorgas Vale do Aço II”); Valorgas Energia SPE 
São Luís Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 30.356.071/0001-92) (“Valorgas São Luís I”); Valorgas Energia São Luís II SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 30.387.486/0001-23) 
(“Valorgas São Luís II”); Valorgas Energia São Luís III SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 34.580.780/0001-08) (“Valorgas São Luís III”); Valorgas Energia Igarassu I 
Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 30.698.744/0001-92) (“Valorgas Igarassu I”); 
Valorgas Energia Igarassu II Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 30.817.971/0001-90) 
(“Valorgas Igarassu II”); Valorgas Energia Igarassu III Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o 
nº 30.710.171/0001-75) (“Valorgas Igarassu III”); Valorgas Energia Igarassu IV Aluguel de Equipamentos para Sistema de Valorização Energética e Manutenção SPE 
Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 27.326.513/0001-43) (“Valorgas Igarassu IV”); Curitiba Energia SPE Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 17.692.840/0001-65) (“Curitiba Energia”); 
SF 151 Energia Renovável Holding S.A. (CNPJ/ME sob o nº 18.511.726/0001-54) (“SF 151”); SPE Tremembé Energia Ltda. (CNPJ/ME sob o nº 17.692.893/0001-86) 
(“SPE Tremembé”); e Guatapará Energia S.A. (CNPJ/ME sob o nº 17.080.857/0001-61) (“Guatapará”, e quando referida em conjunto com SPE Tremembé, SF 151, 
Curitiba Energia, Valorgas Igarassu IV, Valorgas Igarassu III, Valorgas Igarassu II, Valorgas Igarassu I, Valorgas São Luis III, Valorgas São Luis II, Valorgas São Luís 
I, Valorgas Vale do Aço II, Valorgas Vale do Aço I, Valorgas Campos dos Goytacazes, Valorgas Biogas, Enc Power e Enc Energy Nordeste, “Fiadoras”) a outorgar de 
garantia na forma de fiança, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela Companhia no âmbito 
da Emissão ENC (“Fiança”); (iii) em cumprimento ao artigo 9º, §1º itens (ix) do Estatuto Social, aprovar a prestação pela (a) Companhia e pela Enc Power, de 
alienação fiduciária sob condição suspensiva da totalidade das quotas detidas pela Companhia nas seguintes subsidiárias: Valorgas Biogas; Valorgas Campos dos 
Goytacazes; Valorgas Vale do Aço I; e Valorgas Vale do Aço II; (b) Companhia das quotas de emissão da Enc Power de sua titularidade; (c) pela SF 151, da totalidade 
das quotas de emissão da Curitiba Energia e SPE Tremembé; (d) pela Enc Energy Nordeste e a Enc Power, da totalidade das quotas de emissão da Valorgas São 
Luis I; Valorgas São Luís II; Valorgas São Luís III; Valorgas Igarassu I; Valorgas Igarassu II; Valorgas Igarassu III; e Valorgas Igarassu IV, detidas por elas, conforme 
aplicável, bem como quaisquer outras quotas representativas da totalidade do capital social das referidas sociedades, conforme o caso, que venham a ser subscritas, 
adquiridas ou de qualquer modo detidas pela Companhia, pela Enc Power, Enc Energy Nordeste ou pela SF 151, e demais bens e direitos (“Alienação Fiduciária 
das Quotas Sob Condição Suspensiva”), de acordo com os termos e condições do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas Sob 
Condição Suspensiva em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas Sob Condição Suspensiva”); (iv) em cumprimento ao artigo 9º, 
§1º itens (ix) do Estatuto Social, autorizar as suas subsidiárias, Valorgas São Luis I; Valorgas São Luis II; Valorgas São Luis III; Valorgas Igarassu I; Valorgas Igarassu 
II; Valorgas Igarassu III; Valorgas Energia Igarassu IV; Curitiba Energia; SPE Tremembé; Guatapará e Valorgas Biogás , ENC Power e Valorgas Vale do Aço I 
(“Garantidoras da Cessão Fiduciária”), a outorgar cessão fiduciária sob condição suspensiva da totalidade dos direitos e créditos, detidos e a serem detidos pelas 
Garantidoras da Cessão Fiduciária oriundos de determinados contratos de uma ou mais das referidas sociedades e das contas vinculadas de titularidade das 
referidas sociedades, nas quais serão depositados pelas contrapartes dos contratos identificados no Contrato de Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva 
(conforme abaixo definido) (“Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva” e “Contas Vinculadas”, respectivamente) de acordo com os termos e condições do 
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos e Créditos Sob Condição Suspensiva em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária Sob 
Condição Suspensiva”); (v) em cumprimento ao artigo 9º, §1º itens (ix) do Estatuto Social, aprovar a prestação de alienação fiduciária sob condição suspensiva pela 
(a) Companhia, da totalidade das ações de Guatapará de acordo com os termos e condições do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 
sob Condição Suspensiva em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações sob Condição Suspensiva” e, em conjunto com, o Contrato 
de Alienação Fiduciária de Quotas sob Condição Suspensiva e o Contrato de Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva, os “Contratos de Garantia”);  
(vi) aprovação de outorga de procuração irrevogável e irretratável pela Companhia com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas as obrigações assumidas 
pela Companhia no âmbito da Emissão ENC, da Alienação Fiduciária de Quotas Sob Condição Suspensiva, da Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva e da 
Alienação Fiduciária de Ações Sob Condição Suspensiva (“Procuração”) em favor do agente fiduciário, representante dos titulares das Debêntures ENC 
(“Debenturistas”), com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia; (vii) autorizar a Diretoria da Companhia a (a) contratar 
uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública das Debêntures ENC; (b) contratar o agente fiduciário, 
o banco liquidante e escriturador das Debêntures ENC; e (c) praticar todos os atos necessários para a consecução da Emissão ENC e da Oferta Restrita, incluindo, 
mas não se limitando, a celebração de todos os contratos e instrumentos necessários à realização da Oferta Restrita, dentre os quais, a quaisquer requerimentos, 
aditamentos, termos, anuências e notificações, bem como a contratação de todos os profissionais e serviços necessários à Emissão ENC e da Oferta Restrita; e 
(viii) autorizar e ordenar a Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias diretas e/ou indiretas a praticar todos os atos necessários para outorga das garantias acima 
mencionadas, bem como todos os instrumentos necessários para a efetivação das deliberações aprovadas pelos Acionistas, incluindo seus eventuais aditamentos 
e os termos de cessão fiduciária de direitos creditórios.  5. Deliberações: Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, e sem reservas, foram tomadas e 
aprovadas as seguintes deliberações:  5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/76.   
A. Aprovar a Emissão ENC, com as seguintes características gerais: (a) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$110.000.000,00 (cento e 
dez milhões de reais), na Data de Emissão, sendo que o valor integral de R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) serão colocados no regime de melhores 
esforços (“Valor Total da Emissão”); (b) Número de Séries: A Emissão será realizada em uma única série; (c) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas até 
110.000 (cento e dez mil) Debêntures; (d) Destinação de Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados para: (i) o resgate total 
do saldo devedor em aberto das debêntures emitidas pela Emissora no âmbito da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Com Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, Em Série Única, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos Da Enc Energy Brasil 
Participações S.A. (“Debenturistas da Segunda Emissão”); e (ii) o pagamento antecipado dos seguintes financiamentos, nessa ordem: a) Contrato de Compra e 
Venda de Ações sob Condição Suspensiva, celebrado em 5 de fevereiro de 2020, conforme aditado em 02 de março de 2020, 15 de maio de 2020 e 10 de maio de 
2021, entre o Nordeste III - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ sob o º 18.908.853/0001-91 (“Vinci”), como Vendedor, a 
Emissora, como Compradora, em que a o Vendedor adquiri a totalidade das ações de titularidade da Emissora da Enc Energy Nordeste, conforme aditado; (b) 
Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 270225119, emitida em 08 de julho de 2019, pelo Banco Santander (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ nº 90.400.888/0001-
42 (“Banco Santander”) à Valorgas Biogás; (c) Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro nº 523091-000-0, emitida pelo Banco Luso Brasileiro S.A. (“Banco Luso” 
e, em conjunto com Debenturistas da Segunda Emissão, Vinci e Banco Santander, denominados “Credores Originais”) à Emissora, em 08 de abril de 2021; (c) Nota 
Promissória no valor de R$ 11.339.605,39 emitida pela Emissora (“CCB Luso” e “Obrigações Garantidas Existentes Banco Luso”); e (iii) o valor remanescente, se 
houver, para reembolso de despesas de capital ou investimento em bens de capital; (e) Data de Emissão: 29 de junho de 2022; (f) Tipo, Conversibilidade, Forma 
e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, nominativas e escriturais, sem emissão de 
cautelas e certificados; (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia quirografária a ser convolada em garantia real, nos termos do artigo 58, caput, 
da Lei das Sociedades por Ações e com garantia adicional fidejussória; (h) Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de Emissão, e 
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo e/ou aquisição facultativa das 
Debêntures, com o consequente cancelamento da totalidade das Debêntures, as Debêntures terão prazo de vencimento de 84 (oitenta e quatro) meses contados 
da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 29 de junho de 2029 ( “Data de Vencimento”); (i) Valor Nominal Unitário: R$1.000 (mil reais) na Data de Emissão; 
(j) Amortização do Valor Nominal Unitário: O saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será amortizado trimestralmente, a partir do 9º 
(nono) mês (inclusive) contados da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 29 de março de 2023, e os demais pagamentos devidos sempre no 
dia 29 dos meses de junho, setembro, dezembro e março de cada ano, até a Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Amortização”); (k) Preço e Forma de 
Subscrição e Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, e em moeda corrente nacional, no ato da subscrição pelo Valor Nominal 
Unitário (cada uma, uma “Data de Integralização”), na Primeira Data de Integralização (conforme termo definido na Escritura), de acordo com as normas de 
liquidação aplicáveis à B3. Caso qualquer Debênture venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Primeira Data de Integralização, a integralização deverá 
considerar seu respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração correspondente, calculada pro rata temporis desde a Data de Início de Rentabilidade 
até a respectiva e efetiva Data de Integralização; (l) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Série Única não será atualizado 
monetariamente. (m) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros 
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 5,00% (cinco inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). 
A Remuneração das Debêntures será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal 
Unitário das Debêntures ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a Data de Início da Rentabilidade ou a data de pagamento 
de Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data de pagamento da Remuneração, data de declaração de vencimento antecipado 
em decorrência de um Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido) ou na data de eventual Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme abaixo 
definido), e aquisição facultativa das Debêntures, o que ocorrer primeiro. O cálculo da Remuneração obedecerá à fórmula contida na Escritura de Emissão. (n) 
Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures e/ou aquisição facultativa 
das Debêntures, com o consequente cancelamento da totalidade das Debêntures ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos 
termos previstos nesta Escritura de Emissão, a Remuneração será paga trimestralmente a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 29 
de setembro de 2022, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 29 dos meses de dezembro, março, junho e setembro de cada ano, até as respectivas Datas 
de Vencimento (cada uma das datas, uma “Data de Pagamento de Remuneração”), conforme tabela prevista na Escritura de Emissão; (o) Resgate Antecipado 
Facultativo: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, ª qualquer momento a partir da Data de Integralização, realizar o resgate antecipado facultativo da 
totalidade das Debêntures, efetivamente subscritas e integralizadas (“Resgate Antecipado Facultativo”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo, o valor 
devido pela Emissora será equivalente ao (i) ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, a serem resgatadas, acrescido da 
Remuneração calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data do Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o 
caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo (“Valor de Resgate Antecipado Facultativo”)e demais encargos devidos e não pagos até a data do 
Resgate Antecipado Facultativo; e (ii) de prêmio flat incidente sobre o Valor de Resgate Antecipado Facultativo, de acordo com a seguinte fórmula: Valor de Resgate 
Antecipado Facultativo = VNA *(1+1,00% *(Prazo de Resgate/252); (q) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela 
Emissora no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente nela; 
e/ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (r) Encargos Moratórios: 
Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos Debenturistas, no termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao 
pagamento da Remuneração os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora, ficarão sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial (i) multa moratória, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) 
ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos calculados sobre o montante devido e não pago 
(“Encargos Moratórios”); (s) Repactuação: Não haverá repactuação programada; (t) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir 
Debêntures, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação 
aplicável da CVM, incluindo os termos da Resolução CVM nº 77, de 29 de março de 2022, e desde que observe as eventuais regras expedidas pela CVM, devendo 
tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora. 
As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou ser novamente colocadas no 
mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, se e quando 
recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração aplicável às demais Debêntures; (u) Vencimento Antecipado: ocorrendo o vencimento antecipado de 
todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão, a Emissora deverá realizar o pagamento do Valor Nominal Unitário, acrescido de: (i) remuneração, 
calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que ocorrer por último, 
até a data do seu efetivo pagamento; (ii) eventuais Encargos Moratórios; e (iii) quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia ou pelas Fiadoras 
nos termos da Escritura de Emissão; (v) Garantias: As Debêntures terão as seguintes garantias (i) Fiança; (ii) Alienação Fiduciária das Quotas Sob Condição 
Suspensiva; (iii) Cessão Fiduciária Sob Condição Suspensiva; e (iv) Alienação Fiduciária das Ações Sob Condição Suspensiva.  5.2. Autorizar as Fiadoras a outorga 
de garantia fidejussória na forma de Fiança, em garantia ao fiel, pontual e integral pagamento e cumprimento de todas e quaisquer obrigações assumidas pela 
Companhia no âmbito da Emissão ENC. 5.3. Aprovar a prestação pela Companhia da Alienação Fiduciária de Quotas sobre a totalidade das quotas detidas pela (a) 
Companhia nas seguintes subsidiárias: Enc Power, Valorgas Biogas; Valorgas Campos dos Goytacazes; Valorgas Vale do Aço I; e Valorgas Vale do Aço II; (b) pela 
SF 151, da totalidade das quotas de emissão da Curitiba Energia; e SPE Tremembé; (c) pela Enc Energy Nordeste, da totalidade das quotas de emissão Valorgas 
São Luis I; Valorgas São Luís II; Valorgas São Luís III; Valorgas Igarassu I; Valorgas Igarassu II; Valorgas Igarassu III; e Valorgas Energia Igarassu IV, bem como 
quaisquer outras quotas representativas da totalidade do capital social das referidas sociedades, que venham a ser subscritas, adquiridas ou de qualquer modo 
detidas pela Companhia, pela Enc Power, pela Enc Energy Nordeste ou pela SF 151, e demais bens e direitos nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária de 
Quotas Sob Condição Suspensiva. 5.4. Autorizar as Garantidoras da Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva, Valorgas São Luis I; Valorgas São Luis II; Valorgas 
São Luis III; Valorgas Igarassu I; Valorgas Igarassu II; Valorgas Igarassu III; Valorgas Igarassu IV, Curitiba Energia; SPE Tremembé; Guatapará e Valorgas Biogás, 
Valorgas Vale do Aço I e Enc Power, a outorgar a Cessão Fiduciária sob Condição Suspensiva nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Sob Condição 
Suspensiva. 5.5. Aprovar a prestação de Alienação Fiduciária das Ações Sob Condição Suspensiva pela Companhia, da totalidade das quotas de Guatapará. 
5.6. Aprovar a outorga da Procuração no âmbito da Emissão ENC, da Alienação Fiduciária de Ações sob Condição Suspensiva, da Cessão Fiduciária sob Condição 
Suspensiva e da Alienação Fiduciária de Quotas Sob Condição Suspensiva com prazo vinculado ao cumprimento integral de todas as obrigações assumidas pela 
Companhia no âmbito da Emissão ENC, em favor do Agente Fiduciário, com poderes para praticar isoladamente os atos nela descritos em nome da Companhia. 
5.7. Autorizar a contratação pela Companhia dos prestadores de serviços necessários à Emissão das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, à contratação 
pela Companhia do Banco Bocom BBM S.A., instituição financeira constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na 
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Miguel Calmon, nº 398, 7º andar, parte, Bairro do Comércio, CEP 40015-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
15.114.366/0001-69, por meio de sua filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 15º andar, CEP 
04538-133, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.114.366/0003-20, neste ato representado nos termos de seu estatuto social (“BBM” ou “Coordenador Líder”), para 
realizar a distribuição pública das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, nos termos do instrumento específico de contratação, a ser celebrado entre a Companhia, 
a Securitizadora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). 5.8. Autorizar a diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no 
estatuto social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações tomadas acima e tomar todas as providências 
relativas à Emissão, especialmente, sem limitação, para negociar e celebrar a Escritura, os Contratos de Garantia, o Contrato de Distribuição e os demais 
documentos necessários (inclusive aditamentos), bem como praticar todos os demais atos necessários à realização da Emissão, ficando, inclusive, ratificados todos 
os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. 5.9. Autorizar os diretores e/ou os procuradores da Companhia a representá-la na prática de todo e qualquer ato, 
bem como na assinatura de todo e qualquer documento necessário à implementação da deliberação acima.  5.10. Declarar, em caráter irrevogável e irretratável, que 
o Acordo de Acionistas da Companhia não altera os procedimentos que devem ser observados para a devida formalização da Emissão e garantias previstas nesta 
cláusula quinta, sendo certo que foram observadas todas as medidas e obtidas todas as aprovações necessárias para a autorização da Emissão e das garantias a 
serem prestadas, inexistindo qualquer outro documento em desacordo com a declaração aqui prestada. 6. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lopes Missel - Presidente; 
Carla de Castro Bernardes - Secretário; Acionistas presentes: ENC Energy SGPS S.A.. (p.p. Luis Paulo Dominguez de Matos) e Resource Efficiency Brasil Fundo 
de Investimento em Participações I - Multiestratégia (Por GEF Brasil Investimentos Ltda.. Administradores: Alexandre Oliveira Alvim/Anibal Wadih Souliman). Confere 
com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Rodrigo Lopes Missel - Presidente e Carla de Castro Bernardes - Secretário. 
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Ceschin - Secretária Geral.

9º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - FRANCISCO 
RAYMUNDO - E D I T A L  - FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que, nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97, e por solicitação da credora fiduciária: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com sede na(o), Setor Bancário Sul, 
Quadra 4, lotes 3/4 Brasília/DF, INTIMA a devedora fiduciante: FLAVIA APARECIDA CONDOMITTI, 
brasileira, maior, administradora, solteira, RG N° 46.523.722-8-SSP/SP, CPF/MF Nº 384.359.628-06, 
para que no prazo de 15 dias, contados a partir da data da última publicação, efetue neste Registro 
de Imóveis, situado na Rua Augusta, nº 1058 - Cerqueira César-SP, a purgação da mora no valor de 
R$149.764,21, acrescida dos juros e encargos que vencerem até a data do efetivo pagamento. O 
não pagamento da quantia reclamada garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
matriculado sob nº 258.043 deste Oficio, em favor da credora fiduciária. São Paulo, 21 de junho de 
2022.  (Protocolo 711.432)

Nos termos das disposições estatutárias e do artigo 44 da Lei n. 5764 de 16 de de-
zembro de 1971, e Lei Nº 12690, de 19 de Julho de 2012, convoca os seus coopera-
dos em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA , que será realizada no dia 02 de julho de 2022, na Estrada 
Manoel Lages do Chão, 590 Bairro Jardim Caiapiá CEP: 06705-050, na cidade de 
Cotia, Estado de São Paulo, em primeira convocação às 07 horas, com 2/3 (dois ter-
ços) dos seus cooperados; em segunda convocação às 08 horas, com metade mais 
um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 09 horas com o mínimo 
de 10 (dez) cooperados, para tratar da Seguinte Ordem do Dia: 01) Prestação de 
contas dos órgãos de administração, acompanhada do relatório de gestão e parecer 
do Conselho Fiscal, Balanço Geral e demonstração de sobras ou perdas apuradas 
do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e sua destinação. 
02) Plano de atividades para o próximo exercício. 03) Admissão de novos coopera-
dos. 04) Exclusão de Cooperados. 05) Outros Assuntos de interesses da cooperati-
va. Cotia, 22 de junho de 2022. Marly Monteiro Andrade dos Santos - Presidente.”

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERNOVA COTIA 
RECICLA COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUÇÃO DE COLETA E RECICLAGEM

CNPJ - N° 10.313.158/0001-75 – NIRE – 35400111551”.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 0035596-77.2012.8.26.0405. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Prestação de Serviços. Requerente: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S/A. Requerido:
Sandro Savegnago da Silva Alimentos Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0035596-
77.2012.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a).
RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SANDRO SAVEGNAGO DA SILVA ALIMENTOS
ME, CNPJ 04.400.999/0002-06, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S/A, CNPJ 61.695.227/0001-93, alegando em síntese: Que a autora cumpriu
sua obrigação contratual, fornecendo energia elétrica nos termos contratados e a requerida inadimpliu seu dever
contratual, não efetuando o pagamento nas respectivas datas de vencimento das faturas de energia elétrica. Requer
o pagamento do valor de R$ 20.116,97, devidamente atualizados conforme os critérios de atualização monetárias
e de juros legais previstas contratualmente até a data do seu efetivo pagamento. 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 Osasco, aos 01 de
junho de 2022.

KALLAS VILA DAS MERCES EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ/ME 07.913.975/0001-50 - NIRE: 35.220.493.226 

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
1. Data, Hora e Local: Em 02 de junho de 2022, às 12:00 horas, na sede da KALLAS 
VILA DAS MERCES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“Sociedade”), lo-
calizada na Rua João Lourenço. 432, sala 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04508-030. 2. Convocação: Dispensada a con-
vocação nos termos do parágrafo 2º do art. 1.072 da lei 10.406/2002, em virtude de 
encontrarem-se presentes a totalidade dos sócios.  3. Composição da Mesa: Emi-
lio Rached Esper Kallas, Presidente e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, 
Secretária. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital. 1. Deliberações. 
Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocadas 
à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, os sócios deliberam, por unani-
midade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: 1.1. Aprovar a redução 
do capital social em R$ 1.317.942,00 (um milhão, trezentos e dezessete mil e nove-
centos e quarenta e dois reais), por serem considerados excessivos nos termos do 
artigo 1.082, II do Código Civil, passando o capital social de R$ 1.917.942,00 (um 
milhão. novecentos e dezessete mil e novecentos e quarenta e dois reais) para R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas do Ca-
pital Social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, todas 
de propriedade da sócia KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ/
ME 07.913.975/0001-50. 1.2. Autorizar os administradores da Sociedade a assinar e 
firmar todos os documentos necessários para a restituição dos valores devidos em 
razão da redução de capital, nos termos aprovados acima, assim como a publicar 
esta ata, contendo um resumo das deliberações aprovadas, para os fins prescritos 
no artigo 1.084 e seus parágrafos do Código Civil, após o quê, os sócios arquivarão 
a alteração do contrato social consignando o novo valor do capital social. 5. Encerra-
mento: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se 
a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. A presente é 
cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. São Paulo, 02 de junho de 2022.

 
 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004821-
61.2022.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Simon de Paula Leite, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de 
Regime de Bens movida por Bruna Vieira Martins, registrado civilmente como Bruna Vieira Martins e 
Simone Conceição Marques, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de 
bens do casamento a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de 
Regime de Bens movida por Simone Conceição Marques, CPF. 135.094.718- 06 e Bruna Vieira 
Martins, CPF. 404.916.298-93 por meio da qual as requerentes indicadas intentam alterar o regime 
de bens do casamento de Separação Total de Bens para o de Separação Parcial de Bens. O 
presente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, sendo, por extrato, 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 20 de junho de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000784-21.2012.8.26.0152/01. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Cotia, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Brasileira, Solteira, Empresária, RG 
431124462, CPF 347.519.188-18, com endereço à RUA CISPLATINA, 64, TIJUCO PRETO, CEP 06730-000, 
Vargem Grande Paulista - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de GERA 
CENTER LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA., alegando em síntese: "que lhe foi proposta ação de 
inadimplemento, por parte de GERACENTER LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA, alegando em síntese: 
a requerido alugou 02 grupos de geradores, fatura de locação nº 2147, R$ 2.500,00, venc.10/04/2011; e fatura 
de locação nº 2019, R$ 2.500,00, venc.11/03/2011 e não realizou o pagamento até hoje. A sentença julgou 
procedente os pedidos, iniciando se o cumprimento de sentença". 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 Cotia, aos 09 de junho de 2022. 
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Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao 
Processo Nº 10/2022 – Pregão Presencial 
Nº 09/2022,Objeto: Registro de Preços 
de Materiais descartáveis e utensílios de 
cozinha destinados a seção de nutrição e 
dietética pelo período de 12 (doze) meses. 
para as Unidades do Consaúde, Assinada 
Em 18/03/2022, Prazo De Validade De 12 
(doze) Meses, Em Seu 2º Trimestre De 
Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real) COME-
DER  COM. MERC. DERIV. PROD. ALIM. 
LTDA  EPP CNPJ.03.347.228/0001-40; 03 
- COPO DESCARTÁVEL , CAPACIDADE 
180 ML, PCT, 7,11; 04 - COPO DESCAR-
TÁVEL, CAPACIDADE 50 ML, PCT, 2,80.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

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 Aos: 
Processo Nº 0142/2021 – Pregão Presen-
cial Nº 04/2022, Objetivando O Registro De 
Preços De Gêneros Alimentícios – Horti-
frutigranjeiros Para Snd/Hrlb, Assinada Em 
22/03/2022, Prazo De Validade De 06 (Seis) 
Meses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata/Forne-
cedor, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real), Conforme 
Segue: Ronie Peterson Ramponi  Me Cnpj: 
01.861.858/0001-03, 01, ABACATE , Kg, 
6,90, 07, Alho Processado ,Kg, 24,33, 09, 
BATATA, Kg, 3,90, 14, CEBOLA, Kg, 3,95, 
29, MANDIOQUINHA, Kg, 10,63, 35, PERA, 
Kg, 10,63, 39, TANGERINA PONKAN, Kg, 
5,93, 40, TOMATE, Kg, 7,99. ( a empre-
sa foi ganhadora dos mesmos itens na  
cota aberta  e reservada pelo mesmo va-
lor). Maria Jose De Almeida Souza  Cnpj: 
17.461.719/0001-22, 05, ACELGA , Kg, 
2,97, 06, ALFACE CRESPA, Kg, 7,35, 08, 
BANANA NANICA ,Kg, 3,95, 13, Brocolis, 
Kg, 8,99, 15, CEBOLINHA , Kg, 9,90, 18, 
COUVE MANTEIGA, Kg, 6,92, 19, COUVE 
FLOR, Kg, 8,81, 20, Escarola, Kg, 7,99, 21, 
Espinafre, Kg, 5,99, 28, Mandioca Descas-
cada , Kg ,6,83, 32, OVOS DE GALINHA, 
Dz, 7,92, 33, PALMITO PUPUNHA “IN 
NATURA”, Kg, 19,99, 37, REPOLHO, Kg, 
4,45, 38, SALSA, Kg, 7,92,  41, VAGEM, 
Kg, 10,15. ( a empresa foi ganhadora dos 
mesmos itens na  cota aberta  e reservada 
pelo mesmo valor). Eckert Hortifruti Eireli 
Cnpj: 33.623.036/0001-80, 02, ABACAXI 
PEROLA , Kg, 3,00, 03, ABOBORA, Kg, 
4,00, 04, ABOBRINHA ITALIANA, Kg, 4,00, 
10, BATATA DOCE , Kg, 3,56, 11, BERIN-
JELA, Kg, 4,00, 12, BETERRABA, Kg, 3,00, 
16, Cenoura, Kg, 4,38, 17, CHUCHU, Kg, 
4,45,  22, GENGIBRE FRESCO, Kg, 7,48, 
23, LARANJA LIMA, Kg, 5,00, 24, LARAN-
JA PERA , Kg, 3,50, 25, LIMAO TAHITI, Kg, 
4,67, 26, MACA GALA, Kg, 7,91, 27, MA-
MAO PAPAYA, Kg, 7,31, 30, MELANCIA, 
Kg, 3,10, 31, MELAO AMARELO, Kg, 6,91, 
34, PEPINO JAPONES, Kg, 5,35, 36, PI-
MENTAO VERDE, Kg, 6,24. ( a empresa foi 
ganhadora dos mesmos itens na  cota aber-
ta  e reservada pelo mesmo valor).

José Antonio Antosczezem
 Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL PROCESSO N° 72845/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de obras de recapeamento as-
fáltico e obras complementares nas vias de 
acesso ao Conjunto Habitacional Cajati “A” 
- Bairro Vila Antunes - Cajati - SP - Convê-
nio com a Secretaria de Habitação - Termo 
de Convênio nº SP doc SH - 1205935/2021 
- Programa Especial de Melhorias - PEM.

Conforme solicitações de esclarecimentos 
efetuados pela licitante RT TERRAPLE-
NAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONS-
TRUÇÕES quanto ao item “pavimento de 
concreto aplicado com forma deslizantes”, 
seguem respostas aos questionamentos:

Ficam alterados as quantidades míni-
mas e itens para atendimento à letra 
“e.1.1.1.1” e “e.2.1” do item 6.2.1.1 do 
edital, sendo correto a seguinte redação: 

e.1.1.1.1) Quantidades mínimas
DESCRIÇÃO DOS SER-

VIÇOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Guia pré-fabricada em 
concreto FCK20MPA 164,00 M
- Fresagem de pavimento 
asfáltico com espessura de 
até 5 cm, inclusive remo-
ção do material fresado até 
10 quilômetros e varrição 

1.045,56 M2

- Imprimadura betuminosa 
ligante 1.045,56 M2
- Camada de rolamento 
CBUQ GRAD C com DOP 31,36 M3

e.2.1) Capacitação técnico-profi ssional: 
Comprovação de vínculo profi ssional para 
realização dos serviços,  compatível e per-
tinente com os serviços licitados, podendo 
se dar mediante “contrato social, registro na 
Carteira Profi ssional, fi cha de empregado 
ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profi ssional autônomo que 
preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços”, 
detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes (§ 1º inciso I), 
limitadas as parcelas de maior relevância, 
abaixo indicadas, do objeto da presente lici-
tação, quais sejam:

DESCRIÇÃO
- Guia pré-fabricada em concreto FCK20MPA
- Fresagem de pavimento asfáltico com 
espessura de até 5 cm, inclusive remoção 
do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição 
- Imprimadura betuminosa ligante
- Camada de rolamento CBUQ GRAD C 
com DOP

Em virtude da alteração da qualifi cação téc-
nica, fi cam alteradas  as datas para realiza-
ção do certame, para atendimento a legis-
lação, sendo:

1.2. Prazo para o recebimento do “Envelope 
nº 01 - Documentos de Habilitação”, “Enve-
lope nº 02 - Documentos de Proposta Técni-
ca” e “Envelope nº 03 - Proposta de Preço”.

1.1.1. Até às 09:00 horas, do dia 08 de 
julho de 2022.

1.3. Os Envelopes nº 01 - “DOCUMEN-
TAÇÃO” e nº 02 – “PROPOSTA COMER-
CIAL” deverão ser entregues na Seção de 
Protocolo da Prefeitura do Município de 
Cajati - SP, situado a Praça do Paço Munici-
pal – Centro - Cajati - SP.

1.2. O início da abertura do envelope nº 01 
- “DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá às 09:00 
horas do dia 08 de julho de 2022, na Sala 
de Licitações, no mesmo endereço acima 
mencionado, seguindo-se, após, a aber-
tura do envelope nº 02 -“PROPOSTA CO-
MERCIAL”, desde que ocorra desistência 
expressa de interposição de recursos, de 
acordo com o inciso III, art. 43 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas atualizações.

1.6. Em caso de interesse em realizar a 
visita técnica, o responsável da empresa 
deverá comparecer entre o dia 08 de ju-
nho de 2022 à 07 de julho de 2022,  das 
08:00 horas às 11:00 horas, no Departa-
mento de Planejamento Urbano da Pre-
feitura Municipal de Cajati, à Praça do 
Paço Municipal – Centro – Cajati – SP, 
mediante agendamento com o Departa-
mento de Planejamento Urbano, através 
do Telefone (13) 3854-8700, ramal 8707. 
Para a visita técnica, o responsável de-
verá apresentar-se munido de compro-
vação de fazer parte do quadro de fun-
cionários da empresa, para, junto com 
a equipe técnica da Prefeitura Municipal 
de Cajati, proceder à visita.
    
O presente esclarecimento encontra-se no 
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br 
e as demais condições do contrato perma-
necem inalteradas. 

Cajati, 21 de junho  de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao 
Processo Nº 001/2022 – Pregão Presen-
cial Nº 005/2022,Objeto: Registro de Pre-
ços de Materiais de urologia em consig-
nação pelo período de 12 (doze) meses. 
Para o H.R.L.B/Consaúde, Assinada Em 
22/03/2022,  Em Seu 2º Trimestre De Vi-
gência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real) PROME-
DON PRODUTOS MÉDICO HOSPITALA-
RES LTDA CNPJ: 00.028.682/0001-40; lote 
03, item 19, PROTESE CORRECAO DE 
INCONTINENCIA URINARIA FEMININA, 
UND, 788,00; E D F DE SOUZA ME CNPJ: 
00.505.976/0001-16; Lote 02, item 07, CLIP 
LIGADURA VASCULAR DE 13 A 16 MM, 
UND, 352,00; 08, CLIPS LIGADURA VAS-
CULAR DE 05 A 13 MM, UND, 352,00; Lote 
04, item 13, INSTRUMENTO P/ LIGADU-
RA DE VASOS 5MM/37CM PROC VIDEO 
(PINCA), UND, 2260,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1048566-90.2019.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06






 
  

   
 



    

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0011009-39.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06

              


 
                    



 

                

               

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004444-04.2012.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06

              

                  
              


     




  
   

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006992-95.2018.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06







   




  

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000851-76.2018.
valor total: R$ 28,00

 
                  
                
              
      
   
               
 

         K-22e23/06

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008380-39.2014.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06


                  



               
              




 

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000641-51.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06





   
  



       

         

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1035603-42.2018.
valor total: R$ 28,00








   
                  
        K-22e23/06

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001686-51.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06



 


                     
                 
                 
 

 
   

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001901-85.2020.
valor total: R$ 28,00




              
 




               K-22e23/06

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002023-55.2020.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06




                  

  

               




           

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1023726-75.2020.
valor total: R$ 28,00






 
               
                   


     K-22e23/06

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0006310-57.2021.
valor total: R$ 28,00





               
                
   

                

              K-22e23/06

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0005556-11.2022.
valor total: R$ 28,00




             



               
    K-22e23/06

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004034-46.2022.
valor total: R$ 28,00



  


  


                
          K-22e23/06

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012138-28.2018.
valor total: R$ 28,00



                


                   
        
 
             K-22e23/06
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R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

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

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004721-40.2021.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06

 

 
                

 


                 
 
   
 
  

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1052858-13.2018.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06




                  
            
                 

 
 



            

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001482-81.2017.
valor total: R$ 28,00

 




                    


                
   
        K-22e23/06

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004937-95.2020.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06




     
    
    

 

                  
            
 
        

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1012326-16.2016.
valor total: R$ 28,00




                  
              
             


  

  K-22e23/06

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1048844-91.2019.
valor total: R$ 28,00

              


              
        
                


         K-22e23/06

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0021915-93.2012.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06





                 
                 

    
 
                
 
  

                   
      

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1003120-32.2017.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06







             
 
               

   
  

22 e 23/06
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1010149-30.2020.
valor total: R$ 28,00






               
         



            K-22e23/06

22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004439-82.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06



              
               






                
               



22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0024639-02.2021.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06














22 e 23/06
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0000086-75.2022.
valor total:  R$ 42,00

 K-22e23/06





            

     
 
 
                  
                 



Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao 
Processo Nº 10/2022 – Pregão Presencial 
Nº 09/2022,Objeto: Registro de Preços 
de Materiais descartáveis e utensílios de 
cozinha destinados a seção de nutrição e 
dietética pelo período de 12 (doze) meses. 
para as Unidades do Consaúde, Assinada 
Em 18/03/2022, Prazo De Validade De 12 
(doze) Meses, Em Seu 2º Trimestre De 
Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real) COME-
DER  COM. MERC. DERIV. PROD. ALIM. 
LTDA  EPP CNPJ.03.347.228/0001-40; 03 
- COPO DESCARTÁVEL , CAPACIDADE 
180 ML, PCT, 7,11; 04 - COPO DESCAR-
TÁVEL, CAPACIDADE 50 ML, PCT, 2,80.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

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 Aos: 
Processo Nº 0142/2021 – Pregão Presen-
cial Nº 04/2022, Objetivando O Registro De 
Preços De Gêneros Alimentícios – Horti-
frutigranjeiros Para Snd/Hrlb, Assinada Em 
22/03/2022, Prazo De Validade De 06 (Seis) 
Meses, Com Seu 2º Trimestre De Vigência, 
Conforme Segue: (Detentora Da Ata/Forne-
cedor, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real), Conforme 
Segue: Ronie Peterson Ramponi  Me Cnpj: 
01.861.858/0001-03, 01, ABACATE , Kg, 
6,90, 07, Alho Processado ,Kg, 24,33, 09, 
BATATA, Kg, 3,90, 14, CEBOLA, Kg, 3,95, 
29, MANDIOQUINHA, Kg, 10,63, 35, PERA, 
Kg, 10,63, 39, TANGERINA PONKAN, Kg, 
5,93, 40, TOMATE, Kg, 7,99. ( a empre-
sa foi ganhadora dos mesmos itens na  
cota aberta  e reservada pelo mesmo va-
lor). Maria Jose De Almeida Souza  Cnpj: 
17.461.719/0001-22, 05, ACELGA , Kg, 
2,97, 06, ALFACE CRESPA, Kg, 7,35, 08, 
BANANA NANICA ,Kg, 3,95, 13, Brocolis, 
Kg, 8,99, 15, CEBOLINHA , Kg, 9,90, 18, 
COUVE MANTEIGA, Kg, 6,92, 19, COUVE 
FLOR, Kg, 8,81, 20, Escarola, Kg, 7,99, 21, 
Espinafre, Kg, 5,99, 28, Mandioca Descas-
cada , Kg ,6,83, 32, OVOS DE GALINHA, 
Dz, 7,92, 33, PALMITO PUPUNHA “IN 
NATURA”, Kg, 19,99, 37, REPOLHO, Kg, 
4,45, 38, SALSA, Kg, 7,92,  41, VAGEM, 
Kg, 10,15. ( a empresa foi ganhadora dos 
mesmos itens na  cota aberta  e reservada 
pelo mesmo valor). Eckert Hortifruti Eireli 
Cnpj: 33.623.036/0001-80, 02, ABACAXI 
PEROLA , Kg, 3,00, 03, ABOBORA, Kg, 
4,00, 04, ABOBRINHA ITALIANA, Kg, 4,00, 
10, BATATA DOCE , Kg, 3,56, 11, BERIN-
JELA, Kg, 4,00, 12, BETERRABA, Kg, 3,00, 
16, Cenoura, Kg, 4,38, 17, CHUCHU, Kg, 
4,45,  22, GENGIBRE FRESCO, Kg, 7,48, 
23, LARANJA LIMA, Kg, 5,00, 24, LARAN-
JA PERA , Kg, 3,50, 25, LIMAO TAHITI, Kg, 
4,67, 26, MACA GALA, Kg, 7,91, 27, MA-
MAO PAPAYA, Kg, 7,31, 30, MELANCIA, 
Kg, 3,10, 31, MELAO AMARELO, Kg, 6,91, 
34, PEPINO JAPONES, Kg, 5,35, 36, PI-
MENTAO VERDE, Kg, 6,24. ( a empresa foi 
ganhadora dos mesmos itens na  cota aber-
ta  e reservada pelo mesmo valor).

José Antonio Antosczezem
 Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL PROCESSO N° 72845/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

OBJETO: Contratação de empresa para 
execução de obras de recapeamento as-
fáltico e obras complementares nas vias de 
acesso ao Conjunto Habitacional Cajati “A” 
- Bairro Vila Antunes - Cajati - SP - Convê-
nio com a Secretaria de Habitação - Termo 
de Convênio nº SP doc SH - 1205935/2021 
- Programa Especial de Melhorias - PEM.

Conforme solicitações de esclarecimentos 
efetuados pela licitante RT TERRAPLE-
NAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONS-
TRUÇÕES quanto ao item “pavimento de 
concreto aplicado com forma deslizantes”, 
seguem respostas aos questionamentos:

Ficam alterados as quantidades míni-
mas e itens para atendimento à letra 
“e.1.1.1.1” e “e.2.1” do item 6.2.1.1 do 
edital, sendo correto a seguinte redação: 

e.1.1.1.1) Quantidades mínimas
DESCRIÇÃO DOS SER-

VIÇOS (OU SIMILAR) QUANT UNID
- Guia pré-fabricada em 
concreto FCK20MPA 164,00 M
- Fresagem de pavimento 
asfáltico com espessura de 
até 5 cm, inclusive remo-
ção do material fresado até 
10 quilômetros e varrição 

1.045,56 M2

- Imprimadura betuminosa 
ligante 1.045,56 M2
- Camada de rolamento 
CBUQ GRAD C com DOP 31,36 M3

e.2.1) Capacitação técnico-profi ssional: 
Comprovação de vínculo profi ssional para 
realização dos serviços,  compatível e per-
tinente com os serviços licitados, podendo 
se dar mediante “contrato social, registro na 
Carteira Profi ssional, fi cha de empregado 
ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profi ssional autônomo que 
preencha os requisitos e se responsabilize 
tecnicamente pela execução dos serviços”, 
detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes (§ 1º inciso I), 
limitadas as parcelas de maior relevância, 
abaixo indicadas, do objeto da presente lici-
tação, quais sejam:

DESCRIÇÃO
- Guia pré-fabricada em concreto FCK20MPA
- Fresagem de pavimento asfáltico com 
espessura de até 5 cm, inclusive remoção 
do material fresado até 10 quilômetros e 
varrição 
- Imprimadura betuminosa ligante
- Camada de rolamento CBUQ GRAD C 
com DOP

Em virtude da alteração da qualifi cação téc-
nica, fi cam alteradas  as datas para realiza-
ção do certame, para atendimento a legis-
lação, sendo:

1.2. Prazo para o recebimento do “Envelope 
nº 01 - Documentos de Habilitação”, “Enve-
lope nº 02 - Documentos de Proposta Técni-
ca” e “Envelope nº 03 - Proposta de Preço”.

1.1.1. Até às 09:00 horas, do dia 08 de 
julho de 2022.

1.3. Os Envelopes nº 01 - “DOCUMEN-
TAÇÃO” e nº 02 – “PROPOSTA COMER-
CIAL” deverão ser entregues na Seção de 
Protocolo da Prefeitura do Município de 
Cajati - SP, situado a Praça do Paço Munici-
pal – Centro - Cajati - SP.

1.2. O início da abertura do envelope nº 01 
- “DOCUMENTAÇÃO” ocorrerá às 09:00 
horas do dia 08 de julho de 2022, na Sala 
de Licitações, no mesmo endereço acima 
mencionado, seguindo-se, após, a aber-
tura do envelope nº 02 -“PROPOSTA CO-
MERCIAL”, desde que ocorra desistência 
expressa de interposição de recursos, de 
acordo com o inciso III, art. 43 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas atualizações.

1.6. Em caso de interesse em realizar a 
visita técnica, o responsável da empresa 
deverá comparecer entre o dia 08 de ju-
nho de 2022 à 07 de julho de 2022,  das 
08:00 horas às 11:00 horas, no Departa-
mento de Planejamento Urbano da Pre-
feitura Municipal de Cajati, à Praça do 
Paço Municipal – Centro – Cajati – SP, 
mediante agendamento com o Departa-
mento de Planejamento Urbano, através 
do Telefone (13) 3854-8700, ramal 8707. 
Para a visita técnica, o responsável de-
verá apresentar-se munido de compro-
vação de fazer parte do quadro de fun-
cionários da empresa, para, junto com 
a equipe técnica da Prefeitura Municipal 
de Cajati, proceder à visita.
    
O presente esclarecimento encontra-se no 
site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br 
e as demais condições do contrato perma-
necem inalteradas. 

Cajati, 21 de junho  de 2022.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI

ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao 
Processo Nº 001/2022 – Pregão Presen-
cial Nº 005/2022,Objeto: Registro de Pre-
ços de Materiais de urologia em consig-
nação pelo período de 12 (doze) meses. 
Para o H.R.L.B/Consaúde, Assinada Em 
22/03/2022,  Em Seu 2º Trimestre De Vi-
gência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real) PROME-
DON PRODUTOS MÉDICO HOSPITALA-
RES LTDA CNPJ: 00.028.682/0001-40; lote 
03, item 19, PROTESE CORRECAO DE 
INCONTINENCIA URINARIA FEMININA, 
UND, 788,00; E D F DE SOUZA ME CNPJ: 
00.505.976/0001-16; Lote 02, item 07, CLIP 
LIGADURA VASCULAR DE 13 A 16 MM, 
UND, 352,00; 08, CLIPS LIGADURA VAS-
CULAR DE 05 A 13 MM, UND, 352,00; Lote 
04, item 13, INSTRUMENTO P/ LIGADU-
RA DE VASOS 5MM/37CM PROC VIDEO 
(PINCA), UND, 2260,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Ligue já: 
11. 3729-6600  3729-6600

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Anuncie: 
11. 3729-6600 

comercial@gazetasp.com.br

A leitura 
na medida 
certa.
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CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 – EDITAL Nº 02/2022. Torna-se 
público que a CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, sediada na Rua Humaitá, nº 1.167, 
Centro, Indaiatuba/SP, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa 
para contratação de empresa especializada em manutenção, suporte técnico 
e evolução tecnológica para a solução SAGL e portal modelo e sua infraestrutura 
interna de servidores, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. O credenciamento e a entrega dos envelopes serão realizados na sede da Câmara 
Municipal de Indaiatuba, das 8h30min às 10h00min do dia 05 de julho de 2022 e a Sessão 
Pública de Ofertas e Lances ocorrerá às 10h00min do mesmo dia e no mesmo local. O edital 
e seus anexos estão disponíveis gratuitamente no site da Câmara Municipal de Indaiatuba, 
na página www.indaiatuba.sp.leg.br e demais informações podem ser obtidas através do 
telefone (19) 3885-7700 ou pelo e-mail: compras3@indaiatuba.sp.leg.br. Indaiatuba, 21 de 
junho de 2022. Jorge Luis Lepinsk - Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba.

COMUNICADO I
PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2022
BB Nº 944161

PROCESSO. N. º 2185/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PODA, EXTRAÇÃO, 
LIMPEZA E DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES DAS UNIDADES ESCOLARES 
PERTENCENTES A SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA.
Vimos informar que se encontra no link abai-
xo do portal da transparência municipal o 
inteiro teor do COMUNICADO I referente ao 
edital acima descrito.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparen-
cia-secretaria-da-educacao/portal-da-trans-
parencia-educacao.

Araraquara, 21 de junho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RESUMO DE ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO 
( encerramento /abertura de envelope)

Processo Administrativo nº 03/2022 
Convite nº 01-A/2022 -REPETIÇÃO

Objeto: Aquisição de um veículo 0Km para câmara Municipal de 
Igaratá.
Data da sessão: 14/06/2022 – Horário 14h – Local – Câmara 
Municipal de Igaratá.
Interessados comunicados por meio de entrega de convi-
tes, com protocolos de recebimento do convite, a saber: Cotac 
LTDA,CNPJ:52.541.315/0001-40, do município de Mogi das 
Cruzes- SP, concessionária da Chevrolet, HMB Nobre CNPJ: 
05.758.531/0001-61 do município de Mogi das Cruzes-SP, 
concessionária da Hyundai do Brasil e Original Veículos, 
CNPJ:60.894.136/0008-90 do município de Mogi das Cruzes-SP, 
concessionária da Volkswagen do Brasil.
Resultado  - DESERTA pela segunda vez – ( não comparecimento 
de nenhuma das empresas convidadas, tampouco entregaram os 
envelopes de proposta)
Autos encaminhados ao Sr. Presidente da Câmara para apreciação 
e deliberação.
Constado e justificado no processo que houve desinteresse dos 
convidados quanto a participação no certame.

Câmara Municipal de Igaratá, 14 de junho de 2022.
Comissão Permanente de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATÁ

AVISO
ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 01162/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 07/2022

O Pregoeiro da Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul, diante dos termos do  Pro-
cesso Administrativo nº 01162/2022, Pre-
gão Presencial nº 07/2022, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para 
locação de equipamentos de fonte de ener-
gia ininterrupta (Nobreaks), implantação de 
todos os itens, testes e confi guração, devi-
damente descritos e caracterizados nas es-
pecifi cações técnicas de cada item presente 
no Termo de Referência (Anexo I) do Edital 
Pregão Presencial nº 07/2022, pelo período 
de 12 (dose) meses, podendo ser prorroga-
do nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
ADJUDICOU o objeto do certame à empre-
sa MGL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA-EPP, e o Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de São Caetano do 
Sul HOMOLOGOU o procedimento licitató-
rio à empresa MGL INDÚSTRIA, COMÉR-
CIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pelo VALOR 
GLOBAL de R$ 50.280,00 (cinquenta mil, 
duzentos e oitenta reais).
São Caetano do Sul, 21 de junho de 2022.

FERNANDO JULIO TEIXEIRA
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 71/2022 

Processo nº 17111/2022 Edital n.º 
101/2022 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PÃES 
DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR. 
Abertura: 05/07/2022 as 09h00
Edital, informações e local de realização: 
https://portaldatransparencia.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

C O M U N I C A D O
Aos interessados em participar do Pregão 
Presencial nº 18/2022, Processo nº 
9.227/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO 
DE ALARME, CFTV E 50 PONTOS DE 
REDES DE DADOS, que o aludido certame 
está SUSPENSO por tempo indetermina-
do para adequações no Edital. Assinatura: 
21/06/2022 – Givanildo Nunes de Souza 
– Chefe de Gabinete.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 56/2022 

Processo nº 13.399/2022 – Edital nº 
64/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE CAR-
TUCHOS DE TINTA E UNIDADES DE 
IMAGEM PARA AS IMPRESSORAS DAS 
UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Abertura: 05/07/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização: 
https://portaldatransparencia.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 16/2022 

Processo nº 15818/2022 Edital n.º 88/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 200ML, 
BEBIDA ISOTÔNICA E FRUTAS PARA 
COMPETIÇÕES OFICIAIS E EVENTOS 
APOIADOS PELA SECRETARIA DE 
ESPORTES E RECREAÇÃO.
Abertura: 08/07/2022 as 09h00
Edital, informações e local de realização: 
https://portaldatransparencia.caraguata-
tuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

DECISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
Pregão Eletrônico nº 77/2022 

Processo nº 16.866/2022 
Edital nº 94/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
PNEUS NOVOS PARA CAMINHÕES, 
ÔNIBUS, MÁQUINAS, VEÍCULOS LEVES, 
MÉDIOS E MOTOS PARA A FROTA 
MUNICIPAL.
EDUARDO CURSINO, Secretário Municipal 
de Administração da Prefeitura Municipal 
da Estância Balneária de Caraguatatuba, 
no uso das suas atribuições legais e nos 
termos do Decreto nº 649, de 06 de mar-
ço de 2017, decide REVOGAR o referido 
certame, com fundamento no artigo 49, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
Assinatura: 21/06/2022.

AVISO DE ABERTURA DE LICITACÃO
Comunicamos aos interessados que se encontra 
aberto nesta municipalidade Processo de Licita-
ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Sob 
nº 08/2022, cujo objeto é contratação de empre-
sa destinada a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA 
ELABORAÇÃO DE LAUDOS. O Critério de julga-
mento das propostas será o menor preço global. 
A apresentação dos envelopes e a abertura do 
Pregão será às 10h00min. do dia 04/07/2022, na 
Prefeitura Municipal de Juquitiba. O edital completo 
encontra-se a disposição dos interessados no Se-
tor de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº 
63, Centro, Juquitiba, ou solicitar via email: licita-
cao@juquitiba.sp.gov.br.

Juquitiba, 21 de junho de 2022.
Ayres Scorsatto

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2160/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE VIGILÂNCIA DESARMADA, VIGILÂNCIA AR-
MADA E MOTORIZADA E SERVIÇOS DE POR-
TARIA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU 
ADITADO.
Homologo a adjudicação do pregoeiro, que con-
siderou vencedoras as propostas apresentadas 
pelas empresas abaixo relacionadas, adjudican-
do-lhes o objeto do edital conforme segue: LOTE 
01 - COTA PRINCIPAL - EMPRESA VENCEDO-
RA: OPERACIONAL PORTARIAS E SERVIÇOS 
LTDA – ME, ITEM 01, QTD 01, Valor Mensal R$ 
8.999,99, Valor Total (12 meses) R$ 107.999,88, 
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 107.999,88; 
LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - EMPRESA VEN-
CEDORA: KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA 
E SEGURANÇA LTDA, ITEM 01, QTD 01, Valor 
Mensal R$ 10.658,33, Valor Total (12 meses) Valor 
Total (12 meses); VALOR TOTAL DO LOTE 02: R$ 
127.899,96; LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - EM-
PRESA VENCEDORA: KOLUNNA SECURITY 
VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, ITEM 01, 
QTD 01, Valor Mensal R$ 13.100,30, Valor Total 
(12 meses) R$ 157.203,60; ITEM 02, QTD 01, Va-
lor Mensal R$ 11.241,20, Valor Total (12 meses) 
R$ 134.894,40, VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 
292.098,00.
Informamos que a íntegra da HOMOLOGAÇÃO 
se encontra disponível no site do Município de 
Araraquara, no endereço: http://www.araraquara.
sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-
-da-transparencia-administracao.

Araraquara, 21 de junho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

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

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS Nº 120/2022 - PROC. Nº 300.136/2022 
-oriundo do processo nº 949/2022. DETEN-
TORA: N.F SEIXAS TECNOLOGIA EM SO-
LUÇÕES EPP. OBJETO: Registro de preços 
para fornecimento de carro de transporte ma-
nual. DATA DA ASSINATURA: 01/06/2022. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a con-
tar da data da publicação da respectiva ata 
– PREÇO REGISTRADO - Item 1 –CAR-
RO TRANSPORTE MANUAL, ACO CAR-
BONO, ARMAZEM, P/MIN.300KG, EIXO 
ROLAMENTO DE ACO CARBONO PARA 
TRANPORTE DE CAIXAS E MATERIAIS 
DIVERSOS TIPO ARMAZEM ABERTO, EM 
L, VERTICAL ESTRUTURA TUBULAR COM 
2 (DOIS) PEGADORES NAS EXTREMIDA-
DES TUBULARES REVESTIDOS EM MA-
TERIAL EMBORRACHADO NAS PONTAS 
MEDINDO NO MINIMO (1300 X 430 X 250) 
MM (A X C X L) CAPACIDADE PARA NO 
MINIMO 300 KG RODAS PNEUMATICAS 
COM EIXO ROLAMENTADO MEDINDO 
PELO MENOS 325 MM X 8” NO TOTAL DE 
2 (DUAS) RODAS-R$ 410,00 a un. VALOR 
TOTAL DA ARP: R$ 36.490,00. CONTRA-
TANTE: Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE 10º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO Nº 56/2019 - PROC. Nº 
300.043/2020– CONTRATADA: TEGEDA 
COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
LTDA – OBJETO: Fica prorrogado o prazo 
do contrato supra descrito por 12 (doze) 
meses, a partir de 15 de junho de 2022. O 
valor reajustado (IGP-M = 14,6548%) atua-
lizado para a presente prorrogação é de 
R$ 24.426.787,50 (vinte e quatro milhões, 
quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos 
e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2022. CON-
TRATANTE: Secretaria Municipal de Educa-
ção.

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO – 
AO CONTRATO 116/2019 - PROC. Nº 
300.094/2019 - oriundo do processo nº 
100.044/2019 - CONTRATADA: SSD CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – OBJETO: 
Fica prorrogado o prazo do Contrato supra 
descrito por 12 (doze) meses, a partir de 19 
de julho de 2022. Valor total: R$ 58.800,00 
DATA DA ASSINATURA: 21/06/2022 - CON-
TRATANTE: Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos 

“RESUMO: Processo 2141/2022 - Modalida-
de Pregão Eletrônico nº 25/2022 Registro de 
Preço para Fornecimento de Mobiliário em 
Geral. DECISÃO DA PREGOEIRA: ADJUDI-
CO o objeto da licitação em epígrafe, confor-
me segue: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. - CNPJ 
13.960.165/0001-57 - Lote 02 – Valor total 
do lote: R$ 6.500,00 e Lote 11 – Valor total 
do lote: R$ 19.090. GUILHERME AUGUSTO 
DE GODOY - CNPJ 09.111.269/0001-10 - 
Lote 04 – Valor total do lote: R$ 188.320,00 e 
Lote 07 – Valor total do Lote: R$ 306.500,00. 
K.A.S.S. Móveis Para Escritório Ltda. – EPP 
- CNPJ sob o nº 04.002.964/0001-20 - Lote 
05 – Valor total do lote: R$ 53.000,00, Lote 
06 – Valor total do Lote: R$ 274.000,00, Lote 
08 – Valor total do lote: 35.000,00, Lote 09 
– Valor total do lote: R$ 17.000,00, Lote 10 
– Valor total do lote: R$ 6.000,00 e Lote 12 – 
Valor total do lote: R$ 9.500,00. DESPACHO 
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GO-
VERNO: “À vista de todo processado, nota-
damente da Ata de fl s. 1078/1110 e no uso 
da competência que me foi atribuída pelo 
inciso III do artigo 2º do Decreto Municipal 
11.092/2017 e no inciso XXII, do artigo 4º, da 
Lei 10.520/02, HOMOLOGO PARCIALMEN-
TE o presente procedimento licitatório, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 25/2022” 
Jefferson Cirne da Costa 20/06/2022.  São 
Caetano do Sul, 21 de junho de 2022. Caroli-
na Morales Duwe-Diretora do Departamento 
de Licitações e Contratos

“RESUMO: Processo nº 12937/2021- 
Modalidade Pregão Eletrônico nº 
97/2021 - OFERTA DE COMPRA Nº 
863600801002022OC00010 - Registro de 
Preços para Fornecimento de Inseticida, 
Larvicida e Baraticida. COMUNICADO: “Fica 
designada para o dia 29 de junho de 2022 às 
10:00hs, a sessão de prosseguimento, a ser 
realizada no endereço eletrônico www.bec.
sp.gov.br”. São Caetano do Sul, 21 de junho 
de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do 
Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL

DEPARTAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DO TERMO DE CON-
VÊNIO Nº 02/2022 - PROC. Nº 4395/2022 
– CONVENIADOS: CÂMARA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL; SISTEMA DE 
ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AM-
BIENTAL; FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE 
SULLIVAN; FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA 
E FUNDAÇÃO DAS ARTES – OBJETO: O 
presente termo tem como escopo a integra-
ção da Câmara Municipal de São Caetano 
do Sul, Sistema de Água, Esgoto e Sanea-
mento Ambiental, Fundação Municipal Anne 
Sullivan, Fundação Pró-Memória e a Funda-
ção das Artes de São Caetano do Sul, para 
integrar a contratação do curso de capaci-
tação “LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA OS 
MUNÍCIPIOS”, ministrado pelo dr. Marcelo 
Palaveri, promovido pela empresa Capacite 
Treinamentos Profi ssionais Ltda. VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência do presente convênio 
deverá acompanhar o término do curso. 
DATA DA ASSINATURA: 21/06/2022. CON-
VENENTES: Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Gestão e Procuradoria Geral do 
Município.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO: PROCESSO nº 

7.881/2022 – MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS Nº 02/2022 – TIPO: MENOR 
PREÇO GLOBAL – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE REFORMA, VISANDO ADEQUAÇÕES 
ARQUITETÔNICAS E REQUALIFICAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HI-
DRÁULICAS EM PRÓPRIO SITUADO NA 
AVENIDA FERNANDO SIMONSEN, Nº 566, 
BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. 
DATA DE ABERTURA: Fica agendada a lici-
tação em epígrafe para o dia 08 de julho de 
2022, às 10h30, na Sala de Reuniões da Se-
cretaria de Obras e Habitação – SEOHAB, 
situada na Avenida Goiás, 600, 5º andar, 
Bairro Santo Antônio, São Caetano do Sul/
SP. O edital, anexos e demais informações 
e esclarecimentos, poderão ser obtidos no 
endereço eletrônico http://licitacao.saocae-
tanodosul.sp.gov.br/web, ou na SEOHAB. 
Dúvidas ou esclarecimentos telefone: 4233-
7321.” São Caetano do Sul, 21 de junho de 
2022. Iliomar Darronqui-Secretário Municipal 
de Obras e Habitação.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 
DE SÃO MIGUEL ARCANJO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2022
PROCESSO N.º 839/2021

A Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo, através 
do Setor de Compras, faz saber a quantos possa 
interessar que, se acha aberta licitação na Modalidade 
Pregão Presencial nº 32/2022, do tipo menor preço por 
item, destinada a seleção de proposta mais vantajosa 
para REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 
(doze) meses, para aquisição de materiais elétricos a 
serem utilizados na manutenção e instalação de novos 
pontos da rede de iluminação pública e manutenção 
geral dos prédios públicos do município de São Miguel 
Arcanjo – SP, conforme especificações constantes no 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Edital através de 
correspondência eletrônica (email), encaminhados para 
compras3@saomiguelarcanjo.sp.gov.br, compras1@
saomiguelarcanjo.sp.gov.br ou através do site www.
saomiguelarcanjo.sp.gov.br sem ônus aos interessados 
solicitantes. Encerramento: às 09:15 horas do dia 07 de 
julho de 2022. Informações: das 9:00 às 17:00 horas, 
Endereço: Praça Antonio Ferreira Leme, n.º 53, Centro, 
SMA, Telefone: (15) 3279-8000. São Miguel Arcanjo, 21 de 
junho de 2022. Paulo Ricardo da Silva – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
CT nº 1320/22/01 – Processo de Compras nº 
70/22 – Contratada: FTS do Brasil Comercial 
Ltda- Objeto: Termo aditivo de prorrogação 
de prazo na aquisição de equipamentos e 
materiais para estruturação dos laboratórios 
morfofuncional, habilidades e simulação rea-
lística do curso de medicina, unidade Itape-
tininga, além do laboratório de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica da USCS – Prazo: 25 
dias – Data de Assinatura: 14/06/22

CT nº 1322/22/01 – Processo de Compras nº 
70/22 – Contratada: Sinapse Biotecnologia 
Ltda – Objeto: Termo aditivo de prorrogação 
de prazo na aquisição de equipamentos e 
materiais para estruturação dos laboratórios 
morfofuncional, habilidades e simulação rea-
lística do curso de medicina, unidade Itapeti-
ninga – Prazo: 60 dias – Data de Assinatura: 
15/06/22

CT nº 1128/17 – Processo de Compras nº 
577/17 - Contratada: Condomínio Shopping 
São Caetano - Objeto: Termo aditivo de pror-
rogação de prazo ao contrato de locação 
de espaço no shopping São Caetano, na 
rua Manoel Coelho, nº 600 – Centro – São 
Caetano do Sul – SP, para abrigar os cursos 
de Pós Graduação da USCS – Vigência: 36 
meses –Valor Total: R$ 1.317.695,40 - Data 
da Assinatura: 20/06/2022. 
São Caetano do Sul, 21 de Junho de 2022.

Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
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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 17.042/2022
(COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E RESERVADA PARA ME/EPP/COOP)
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão o Pregão Eletrônico n.° 17.042/2022, 
Processo n.º 24.409/2022-73, cujo objeto é a seleção de propostas para REGISTRO DE 
PREÇOS visando ao fornecimento de leite em pó integral, para atender aos pacientes do 
SENIC/SECRAIDS, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição constante no 
Anexo I – Termo de Referência do edital. O encerramento do recebimento das propostas 
dar-se-á em 05/07/2022 às 9h e a disputa de lances ocorrerá em 05/07/2022 às 10h.
O edital, na íntegra, encontrar-se-á disponível a partir de 23/06/2022, no endereço 
eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “licitações-e”.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato: telefone (13)3201-5009, 
e-mail:comlic3@santos.sp.gov.br.
Santos, 21 de junho de 2022.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM 
COORDENADORA DE LICITAÇÕES - COLIC

Extrato Trimestral
De Ata De Registro De Preços

O Consaúde Torna Público O Extrato Da 
Ata Registro De Preços, Referente Ao Pro-
cesso Nº 14/2022 – Pregão Presencial Nº 
06/2022,Objeto: Registro de Preços de 
Gás P13 e P45 para um período de 12 
(doze) meses. para as Unidades do Con-
saúde e Laboratório Regional Assinada 
Em 22/03/2022, Prazo De Validade De 12 
(doze) Meses, Em Seu 2º Trimestre De 
Vigência, Conforme Segue: (Detentora Da 
Ata, Nº Do Item, Descrição, Unidade De 
Medida, Preço Unitário Em Real) ULTRA-
GAZ PARIQUERA DISTRIBUIDORA DE 
GAS LTDA CNPJ: 08.085.690/0001-30; 01 
- GAS DE COZINHA BOTIJAO C/45 KG, 
UND, 410,00; 02 - GAS DE COZINHA BO-
TIJAO COM 13 KG, UND, 120,00.

José Antonio Antosczezem
Diretor Superintendente

CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO 

RIBEIRA E LITORAL SUL 

Câmara Municipalda Estância de Cananéia
Estado de São Paulo

Cananéia - Cidade Ilustre
1º Povoado do Brasil

EDITAL

Saibam todos quanto virem ou de conhecimento tiverem, que nesta data foi promulgada
a presente.

LEI COMPLEMENTARNº 179/2022 EM, 20 DE JUNHO DE 2022.

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU), incidente sobre imóveis edificados, atingidos
por enchentes ocorridas no município de Cananéia/SP.

CIDILENE ROSANA DE LARA PAULA, Presidente da Câmara Municipal da Estância
de Cananéia, nos termos do parágrafo 7º, do artigo 59, da Lei Orgânica do Município,
FAZ saber que a Câmara Municipal em Sessão Ordinária, realizada em 01 de junho de
2022 manteve por (09) nove votos favoráveis ao Projeto de Lei Complementar nº
01/2022 — dos Vereadores DR. GABRIEL GUIMARÃES DOS SANTOSE HEITOR
DA SILVA ATANASIO,eeusanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder isenção do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPU), no ano de exercício seguinte ao que ocorrer enchentes ou

alagamentos no município.

Parágrafo único — Para concessão da mencionada isenção, o proprietário ou possuidor do
bem imóvel deverá protocolizar requerimento próprio perante o Departamento Municipal
de Fiscalização e Tributação.

Art. 2º Para efeito de concessão do benefício de que trata esta lei, serão utilizados os
relatórios elaborados pela Defesa Civil do Município, com a relação dos imóveis
edificados, afetados por ocasião da enchente.

:

$ 1º - Consideram-se, para os efeitos desta lei, imóveis atingidos pela enchente aqueles,
edificados, que sofreram danos nas instalações elétricas ou hidráulicas ou com a

destruição dos móveis e eletrodomésticos, decorrentes da invasão das águas.

$ 2º - Os relatórios elaborados pela Defesa Civil do Município, na forma regulamentar,
sérão encaminhados ao Departamento Municipal de Fiscalização e Tributação, que os
adotará como fundamento para os despachos concessivos dos benefícios.

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data de sua publicação.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias constantes no orçamento, suplementadas se necessário.

«

PODER LEGISLATIVO - IDENTIFICAÇÃO ABSOLUTA COM OS ANSEIOS POPULARES
www.camaracananeia.sp.gov.br

e-mail: camara(Dcamaracananeia.sp.gov.br
Rua Pero Lobo,nº 41 - Centro - Cep. 11990-000 - Cananéia - SP

Fone: (13) 3851.1221 - 3851.1224

Câmara Municipal da Estância de Cananéia
Estado de São Paulo

Cananéia - Cidade Ilustre
1º Povoado do Brasil

(continuação da Lei Complementar nº 179/2022)

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Estenderla PAULA
PRESIDENTE

Registre-se Publique-se e

( 4“ALDEMIR CARDOSO CARNEIRO
DIRETOR DE SECRETARIA GERAL

«

PODER LEGISLATIVO- IDENTIFICAÇÃO ABSOLUTA COMOS ANSEIOS POPULARES
www.camarácananeia.sp.gov.br

e-mail: camara()camaracananeia.sp.gov.br
RuaPero Lobo, nº 41 - Centro - Cep. 11990-000 - Cananéia - SP

Fone: (13) 3851.1221 - 3851.1224

Publique em 
jornal de grande 
circulação.

Ligue já: (11) 3729-6600

Ligue já: 
11. 3729-6600 

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 01/07/2022 ás 13:00 - VALOR: R$ 

61.709,04 e 2º leilão público – 04/07/2022 ás 13:00 - VALOR: R$ 123.850,96. TATIANA HISA SATO, 
leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A – 
CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, por 
meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário 
– SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis 
pelas condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno, constituído pelo lote 08, da 
quadra 17, do loteamento denominado RESIDENCIAL MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em 
São José do Rio Preto/SP, com área total de 200m². Cadastro Municipal nº 262069000. 
MATRÍCULA: 147.797 – 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
FIDUCIANTE: LOUCIDSON JOSÉ DA TRINDADE CPF 102.881.288-42. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 03/06/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de 
comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de 
transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / 
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em 
caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença 
nas medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do 
edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL  | Comitente vendedor: KBM 
ELETRÔNICOS. O leilão será realizado 29 de junho de 2022, às 10:00, no site 
www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817.
EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO 

ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi-
cial, matriculado na JUCESP sob o n° 602, torna pú-
blico que realizará um leilão extrajudicial no 
dia 23/06/2022 a partir das 11hrs, pelo site www.lu-
t.com.br , autorizado pela comitente MARISA 
LOJAS S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site www.hisaleiloes.com.br. 
TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, autorizada por SUZANO 

BRANDÃO I DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CNPJ nº 21.409.550/0001-39, 
venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o 
IMÓVEL: Apartamento nº 23, do empreendimento “Club Station”, situado na Rua Dr. Suzano Brandão, nº 720, 
no 38ª Subdistrito- Vila Matilde, São Paulo/SP, com área privativa edificada de 73,700m², área de uso comum 
de 32,850m, perfazendo a área total de 105,550m².   Matrícula nº 174.847 – 16º Oficial de Registro de 
Imóveis da Capital de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 04/07/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 609.037,53. 2º LEILÃO 
05/07/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 454.831,72. 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 09/06/2022. Os 
Fiduciantes - KLEBER LEME DUARTE CPF 298.218.638-17 e ROSELÉIA INÁCIO DUARTE CPF 
267.339.828-70 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da 
preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da 
Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados NERCIO FA-
VARELLI, inscrito no CPF/MF sob o nº 602.745.068-15; e VALERIA CON-
DE GODINHO FAVARELI (depositária), inscrita no CPF/MF sob o nº 

214.776.668-26. O Dr. Fabio Varlese Hillal, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca 
de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem 
móvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 
face de NERCIO FAVARELLI E OUTRA - Processo nº 0002786-25.2007.8.26.0114 – Controle nº 
110/2007, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas 
a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verifi car suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio  do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o 
disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoa-
do. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao 
e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do 
bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois 
alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será 
por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/07/2022 às 10:00 h e se 
encerrará dia 04/07/2022 às 10:00 h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao 
valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem inter-
rupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/07/2022 às 10:01 h e se encerrará no dia 25/07/2022 às 
10:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Ofi cial Sr. Fernando José 
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob 
o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do 
bem corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os 
lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBI-
TOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de 
IPVA e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 
130, “caput” e parágrafo único, do CTN. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas 
gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 
24 do Provimento). DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através 
de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encami-
nhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A 
apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance 
à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). 
PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento 
de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com 
as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente 
a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não 
está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se 
a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante 
e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão 
do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do 
leilão, através de guia de depósito em conta judicial, que será enviada por e-mail. Se o credor não 
optar pela adjudicação (art. 876 do CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei 
e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito. Se 
este for inferior ao do lanço, deverá depositar a diferença, no prazo acima estipulado. Todas as re-
gras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer 
motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo 
endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 
889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: um veículo marca GM, modelo CLASSIC LIFE, ano 2008/2009, 
placa EGM5942, renavam 117431443, álcool/gasolina. Consta no site da Secretaria da Fazenda do 
Estado de São Paulo débitos vinculados ao veículo no valor total R$ 2.324,60 (20/04/2022). O bem 
encontra-se na Rua Paulo Justi, 133, Jardim Chapadão, Campinas/SP, sendo nomeada depositária 
a executada. Valor da Avaliação do bem: R$ 15.554,00 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e 
quatro reais) para janeiro de 2020. Campinas, 26 de abril de 2022. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. 
Fabio Varlese Hillal - Juiz de Direito

(11) 3149-4600                                                  www.megaleiloes.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação do Executado RICARDO CUSTODIO MURARO e de terceiros interessados, expedido nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que lhe move ROBERTO AUGUSTO, Processo nº 0001158-18.2021.8.26.0564, em curso perante a 5ª Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor
Carlo Mazza Britto Melfi, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/2022, às 12:15hs até o dia 30/junho/

2022, às 12:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: O terreno localizado
no Sítio Pereque, Bairro Capivari, em Riacho Grande, na Cidade de São Bernardo do Campo-SP., com a área de 175.500,00m² mais ou menos, descrita e caracterizada, com suas divisas e confrontações,
na matrícula nº 6.549, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo inscrito na Municipalidade local sob nº 621.108.001.000, avaliado em
R$ 1.500.525,00 (ago/2021), atualizado para mai/2022 em R$ 1.644.779,66, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O débito de IPTU incidentes sobre o imóvel em leilão é de
R$ 16.818,71, atualizado até mai/2022. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 12:15hs, ocasião
em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 65% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais
constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 12:15hs e encerramento em
29/setembro/2022, às 12:15hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 12:15hs,
ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 65% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil,
bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica o Executado RICARDO CUSTODIO MURARO intimado das designações supra, caso não seja intimado
pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento
de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida bem como da Escritura de Compra e Venda que trouxe a titularidade
do domínio ao Executado; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter
rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para
que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Bernardo do Campo, quarta-feira, 18 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO REGIONAL IV - LAPA DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO
Edital de leilões de veículo penhorado e para intimação do Executado ERINEU RAMOS MORAES e de terceiros interessados, expedido nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0012933-03.2017.8.26.0004, que lhe move CREMILDA SOUZA BASTOS DE MORAES, em curso perante a
1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IV - Lapa da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na
JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor José Antonio Siqueira Nunes de Faria, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro

Regional IV - Lapa da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa,
que do dia 27/junho/2022, às 11:15hs até o dia 30/junho/2022, às 11:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor
da avaliação, o seguinte VEÍCULO: Renavam: 143444824 // Espécie: PASSAGEIRO // Placa: EJI6454 // Categoria: PARTICULAR // Marca/Modelo: RENAULT/LOGAN AUT 1016V // Chassi:
93YL5RORH9JI36325 // Tipo: AUTOMOVEL // Faixa do IPVA: 1111880 // Passageiros: 5 // Ano de Fabricação: 2008 // Carroceria: INEXISTENTE // Combustível: ALCOOL/GASOLINA // Município:
100-4 São Paulo // Último Licenciamento: 2021 // IPVA 2022: R$ 495,69 // Licenciamento 2022: R$ 144,86 // MULTAS 3: R$ 474,90 // Restrição Judiciária: BLOQ. RENAJUD – TRANSFERENCIA
// TOTAL DE DÉBITOS: R$ 1.115,45 // Avaliação: R$ 16.644,00, localizado e depositado com o Executado na Rua Domingos Maza nº 191, Vila Boaçava, Bairro Pirituba, São Paulo-SP CEP 02675-
031. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 11:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem
mais der, desde que acima de 60% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira.
Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 11:15hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 11:15hs;
não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 11:15hs, ocasião em que o bem será
entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 60% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais
constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica o Executado ERINEU RAMOS MORAES, intimado das designações supra, caso não seja intimada pessoalmente ou na pessoa
de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E
para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, domingo, 15 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação da Executada VARSÓVIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA., e de terceiros interessados, expedido
nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move CONDOMÍNIO UP GRADE SANTO ANDRÉ, Processo nº 0023872-70.2019.8.26.0554,
em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente
autorizada pelo Doutor Alexandre Zanetti Stauber, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/2022, às 13:00hs até o dia 30/

junho/2022, às 13:00hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: O Apartamento
nº 51, localizada no 5º pavimento do Edifício Up West (Torrre 02), do Condomínio Up Grade Santo André, situado na Avenida Varsóvia nº 850, na Vila Metalúrgica, na Cidade de Santo André, possuindo
uma área privativa real de 66,050m², área comum real de 36,088m², já incluída nesta a área correspondente a 01 vaga de garagem comum e indeterminada, localizada na garagem coletiva, perfazendo
a área total real de 102,138m², correspondente à fração ideal no terreno de 0,002092, inscrito na Municipalidade local sob nº 02.030.179, objeto da matrícula 87.123, do 2º Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 333.000,00 (mai/2021), atualizado para mai/2022 em R$ 374.509,98, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. O
débito de condomínio incidente sobre a unidade em leilão é de R$ 106.689,51 (mai/2022). Consta na matrícula do imóvel Av.4 penhora nos autos do processo nº 1056229-61.2017.8.26.0100, em curso
perante a 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. O débito de IPTU incidente sobre a unidade em leilão é de R$ 2.648,56 (mai/2022). Não havendo licitantes no 1º
leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 13:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 50% do
valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima
será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 13:00hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 13:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá
início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 13:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 50% do
valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica a Executada
VARSÓVIA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SPE LTDA. intimada das designações supra, caso não seja intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código
de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro
da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor
do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, sexta-feira, 20 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO VICENTE
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA BATALHA e SAINT CLAIR OLIVEIRA DA SILVA, e de
terceiros interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO que lhe move BANCO SAFRA S.A., Processo
nº 0004870-31.2004.8.26.0590, em curso perante a 5ª Vara Cível da Comarca de São Vicente, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita
na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Otávio Augusto Teixeira Santos, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de São Vicente, Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/

2022, às 13:30hs até o dia 30/junho/2022, às 13:30hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte
bem IMÓVEL: A casa residencial nº 139, da Rua Engenheiro Alberto Sá de Souza Varella, com a área construída de 80,75m² e seu respectivo terreno constituído de parte do Lote 4, da Quadra 140, do loteamento
denominado Cidade Náutica de São Vicente, na Cidade de São Vicente, medindo 11,50m de frente para a referida rua, por 13,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando à direta com parte
do lote 5, à esquerda com parte do remanescente do mesmo lote e nos fundos, onde mede 11,50m, confronta com parte do lote 3, encerrando a área de 149,50m², inscrito na Municipalidade local sob nº
36.05517.2216.00581.000, objeto da matrícula 121.693, do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente, avaliado em R$ 550.000,00 (out/2021), atualizado para mai/2022 em R$ 590.529,51, que
será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Na matrícula do imóvel consta R.4 da hipoteca em execução nos presentes autos e Av.6 penhora nos autos do processo 000199690.2010.5.15.0082,
em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto-SP. Consta débito de IPTU incidente sobre o imóvel em leilão. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma
ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 13:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 75% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos
dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do
primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 13:30hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 13:30hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma
ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 13:30hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 75% do valor da avaliação atualizado, nos termos
dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA
BATALHA e SAINT CLAIR OLIVEIRA DA SILVA intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de
Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro
da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor
do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Vicente, quarta-feira, 11 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação do Requerido REGINALDO DIAS DA SILVA e de terceiros interessados, expedido nos autos da CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA que lhe move LETE DE JESUS SILVA, Processo nº 0025931-65.2018.8.26.0554, em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André,
Estado de São Paulo. A leiloeira SILVANIA BALBO SOARES, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pela Doutora Mariana Silva Rodrigues Dias Toyama
Steiner, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/2022, às 11:00hs até o dia 30/junho/2022, às 11:00hs, através do site
www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: A casa que

recebeu o nº 19 da Rua Jari, com 55,00m² de área construída (Av.3) e seu respectivo terreno constituído do lote 19, da quadra 22, da Gleba 3, do loteamento denominado Parque Represa Billings, situado no
perímetro urbano da Cidade de Santo André, medindo 10,00m de frente para a Rua Jari, por 30,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos 10,00m, confrontando do lado direito de quem
da rua olha para o terreno com o lote nº 18, Rua Jari nº 81, do lado esquerdo com o lote 20, da Rua Jari e nos fundos com o lote nº 6 da Rua Jacarezinho, encerrando a área de 300,00m², inscrito na Municipalidade
local sob nº 31.192.013, objeto da matrícula nº 50.630, do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 144.000,00 (jun/2017), atualizado para mai/
2022 em R$ 190.078,14, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Consta na Matrícula do imóvel Av.7 Bloqueio determinado nos autos do processo nº 0024663-35.2002.8.26.0554, em
curso perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André-SP (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=FEZ020J130000). Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão,
através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 11:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 50% do valor da avaliação atualizado, tudo
nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura
do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 11:00hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 11:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta
eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 11:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 50% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos
Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica o Requerido REGINALDO DIAS DA SILVA, intimado das
designações supra, caso não seja intimado pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. As partes poderão exercer o direito de preferência em relação a
terceiros, nos termos dos Arts. 1.322 e seu Parágrafo único, do Código Civil, devendo entrar em contato com a leiloeira, por e-mail, antes do encerramento dos leilões. Não consta nos autos, recursos pendentes
de julgamento. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da
carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para
que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Guarulhos, quarta-feira, 11 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados AUTO POSTO RHIMA LTDA., CARLOS ALBERTO SANTOS PERSSINOTTE, JOVITA ROSSI
PERSSINOTTE, HILÁRIO ROSSI e CARMEM LUCIA DOLCEMASCOLLO ROSSI e de terceiros interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL que lhe move PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Processo nº 0186664-53.2011.8.26.0100, em curso perante a 1ª Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Rodrigo Ramos,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente

edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/2022, às 13:45hs até o dia 30/junho/2022, às 13:45hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará
em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte bem IMÓVEL: Um terreno situado no Perímetro Urbano (Av.05), do Município de Juquitiba, no Bairro da Barra Mansa, distante
da Rodovia BR 116 à altura do Km 332, lado direito de quem São Paulo tem rumo à Curitiba aproximadamente 2,5km, perfazendo a área de 42.246,00m², inscrito na Municipalidade local sob nº 006842, melhor
descrito e caracterizado, com suas divisas e confrontações, na Matrícula nº 66.497, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 700.000,00 (dez/
2020), atualizado para mai/2022 em R$ 817.515,35, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Segundo Auto de Avaliação, na entrada do Sítio, com frente para a Estrada Cachoeira do França,
consta o nome “Sítio São João Batista”, onde construída uma pequena casa dos serviçais, onde reside o caseiro e sua família, um lago que faz divisa com à Rua de acesso, casa principal, onde se vê uma área de lazer
que dá vista para o lago, tratando-se de imóvel rústico, casa de máquinas, local onde existe os maquinários que dão manutenção da pequena piscina existente, esclarecendo, outrossim, que as construções são rústicas
e antigas, e estão localizadas na entrada da propriedade, e o restante do terreno, encontra-se de forma in natura, mata virgem, aparentemente sem valor comercial para fins de edificações, haja vista o que determina
a lei dos mananciais. O débito de IPTU incidente sobre o imóvel em leilão é de R$ 17.991,30, atualizado até abr/2022. Consta na matrícula do imóvel em leilão: Av.06 Distribuição e Av.09 Penhora, nos autos do Processo
nº 0197231-39.2006.8.21.0010, 5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul-RS; R.07 Hipoteca em favor da Exequente Petrobrás Distribuidora S.A.; Av.08 Distribuição da Execução de Título Extrajudicial Processo nº
0014160-47.2011.8.26.0292, 3ª Vara Cível da Comarca de Jacareí-SP; Av.10 Indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 0000421-86.2013.5.15.0132, 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos-SP;
Av.11 Indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 0078700-31.2008.5.04.0015, 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre-RS; Av.12 Penhora nos autos do processo 0025848-48.2016.8.26.0577, 6ª Vara Cível
da Comarca de São José dos Campos-SP; Av.13 Penhora inerente aos presentes autos; Av.14 Indisponibilidade decretada nos autos do processo nº 0020913-37.2016.5.04.0541, Vara do Trabalho de Palmeira das
Missões-RS; Av.15 Distribuição da ação 0010574-59.2013.5.01.0039, 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ; Av.16 Penhora no autos do processo nº 0008786-69.2019.8.26.0292, 2ª Vara Cível da Comarca
de Jacareí-SP; Av.17 Indisponibilidade decretada nos autos do Processo nº 0000400-78.2011.5.02.0444, 4ª Vara do Trabalho de Santos-SP; Av.18 Indisponibilidade decretada nos autos do Processo nº 0003369-
40.2013.5.02.0042, 42ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP; Av.19 Indisponibilidade decretada nos autos do Processo nº 0010196-33.2013.5.01.0030, 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ; Av.20 Indisponibilidade
decretada nos autos do Processo nº 0037900-27.2000.5.09.0653, Vara do Trabalho de Arapongas-PR; Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-
se-á em 28/julho/2022, às 13:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 50% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de
Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às
13:45hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 13:45hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/
2022, às 13:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 50% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo
Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados AUTO POSTO RHIMA LTDA., CARLOS ALBERTO SANTOS PERSSINOTTE, JOVITA
ROSSI PERSSINOTTE, HILÁRIO ROSSI e CARMEM LUCIA DOLCEMASCOLLO ROSSI, intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos
do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula,
inclusive de registro da carta de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive
os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor
do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, quarta-feira, 11 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 2ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA

Edital de leilões dos direitos sobre imóveis penhorados e para intimação da Executada COOPERATIVA HABITACIONAL PROCASA S.C., e de terceiros
interessados, expedido nos autos do PROCEDIMENTO COMUM em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0586783-32.2000.8.26.0100,
que lhe move REINALDO ALEXANDRE FRAGA, em curso perante a 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira
Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada pelo Doutor Tom Alexandre Brandão, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento

tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/2022, às 10:00hs até o dia 30/junho/2022, às 10:00hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem
maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os seguintes bens: DIREITOS decorrente de Compromisso de Compra e Venda quitado, que a Executada detém sobre os seguintes IMÓVEIS: Terreno
situado na Rua 05 e Rua 02, constituído pelo lote 01, da quadra 31, do loteamento denominado Jardim Vitória, em zona urbana, no Município e Comarca de Embu das Artes, que assim se descreve:
mede 1,60m de frente para a Rua 05, mais 16,34m em curva, na confluência das Ruas 05 com a Rua 02, 29,00m da frente aos fundos do lado direito de quem da Rua 05 olha para o imóvel onde
confronta com o lote 24; 20,00m do lado esquerdo, onde confronta com a Rua 02 e 12,00m nos fundos, onde confronta com parte do lote 02, encerrando a área de 330,50m², inscrito na Municipalidade
local sob nº 12.51.19.0037.01.000, objeto da matrícula 12.379, do Cartório de Registro de Imóveis de Embu das Artes; o débito de IPTU incidente sobre o terreno é de R$ 21.463,01 (abr/22); Terreno
situado na Rua 02, constituído pelo lote 02, da quadra 31, do loteamento denominado Jardim Vitória, em zona urbana, no Município e Comarca de Embu das Artes, que assim se descreve: mede 10,00m
de frente para a Rua Antonio da Paixão Solano; 25,00m da frente aos fundos do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel onde confronta com os lotes 01 e 24; 25,00m do lado esquerdo,
onde confronta com o lote 03 e 10,00m nos fundos, onde confronta com parte do lote 23, encerrando a área de 250,00m², inscrito na Municipalidade local sob nº 12.51.19.0047.01.000, objeto
da matrícula 12.380, do Cartório de Registro de Imóveis de Embu das Artes; o débito de IPTU incidente sobre o terreno é de R$ 15.906,78 (abr/22); Terreno situado na Rua 02, constituído pelo lote
03, da quadra 31, do loteamento denominado Jardim Vitória, em zona urbana, no Município e Comarca de Embu das Artes, que assim se descreve: mede 10,00m de frente para a Rua 02; 25,00m da
frente aos fundos do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel, onde confronta com o lote 02; 25,00m do lado esquerdo, onde confronta com o lote 04 e 10,00m nos fundos, onde confronta
com parte do lote 06, encerrando a área de 250,00m², inscrito na Municipalidade local sob nº 12.51.19.0057.01.000, objeto da matrícula 12.381, do Cartório de Registro de Imóveis de Embu das
Artes; o débito de IPTU incidente sobre o terreno é de R$ 16.208,91 (abr/22); Terreno situado na Rua 02, constituído pelo lote 04, da quadra 31, do loteamento denominado Jardim Vitória, em zona
urbana, no Município e Comarca de Embu das Artes, que assim se descreve: mede 10,00m de frente para a Rua 02; 25,00m da frente aos fundos do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel,
onde confronta com o lote 03; 25,00m do lado esquerdo, onde confronta com o lote 05 e 10,00m nos fundos, onde confronta com parte do lote 06, encerrando a área de 250,00m², inscrito na
Municipalidade local sob nº 12.51.19.0067.01.000, objeto da matrícula 12.382, do Cartório de Registro de Imóveis de Embu das Artes; o débito de IPTU incidente sobre o terreno é de R$ 16.209,86
(abr/22); Terreno situado na Rua 02 e Rua José Benjamin de Castro, constituído pelo lote 05, da quadra 31, do loteamento denominado Jardim Vitória, em zona urbana, no Município e Comarca
de Embu das Artes, que assim se descreve: mede 3,00m de frente para a Rua 02; mais 14,14m em curva na confluência da Rua 02 com a Rua José Benjamin de Castro; 25,00m da frente aos fundos
do lado direito de quem da Rua 02 olha para o imóvel, onde confronta com o lote 04; 15,00m do lado esquerdo, onde confronta com a Rua José Benjamin de Castro e 12,00m nos fundos, onde confronta
com parte do lote 06, encerrando a área de 294,60m², inscrito na Municipalidade local sob nº 12.51.19.0100.01.000, objeto da matrícula 12.383, do Cartório de Registro de Imóveis de Embu das
Artes; o débito de IPTU incidente sobre o terreno é de R$ 19.073,56 (abr/22); Terreno situado na Rua José Benjamin de Castro, constituído pelo lote 06, da quadra 31, do loteamento denominado
Jardim Vitória, em zona urbana, no Município e Comarca de Embu das Artes, que assim se descreve: mede 10,00m de frente para a Rua José Benjamin de Castro; 32,00m da frente aos fundos do lado
direito de quem da Rua olha para o imóvel, onde confronta com os lotes 03, 04 e 05; 31,00m do lado esquerdo, onde confronta com o lote 07 e 10,10m nos fundos, onde confronta com o lote 23,
encerrando a área de 315,00m², inscrito na Municipalidade local sob nº 12.51.19.0110.01.000, objeto da matrícula 12.384, do Cartório de Registro de Imóveis de Embu das Artes; o débito de IPTU
incidente sobre o terreno é de R$ 19.005,49 (abr/22); Terreno situado na Rua 05, constituído pelo lote 23, da quadra 31, do loteamento denominado Jardim Vitória, em zona urbana, no Município
e Comarca de Embu das Artes, que assim se descreve: mede 10,40m de frente para a Rua 05; 34,50m da frente aos fundos do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel, onde confronta com
o lote 22; 36,00m do lado esquerdo, onde confronta com os lotes 02 e 24 e 10,10m nos fundos, onde confronta com o lote 06, encerrando a área de 352,50m², inscrito na Municipalidade local sob
nº 12.51.19.0332.01.000, objeto da matrícula 12.385, do Cartório de Registro de Imóveis de Embu das Artes; o débito de IPTU incidente sobre o terreno é de R$ 20.945,72 (abr/22); Terreno situado
na Rua 05, constituído pelo lote 24, da quadra 31, do loteamento denominado Jardim Vitória, em zona urbana, no Município e Comarca de Embu das Artes, que assim se descreve: mede 13,00m de
frente para a Rua 05; 26,00m da frente aos fundos do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel, onde confronta com parte do lote 23; 29,00m do lado esquerdo, onde confronta com o lote
01 e 13,00m nos fundos, onde confronta com parte do lote 02, encerrando a área de 357,50m², inscrito na Municipalidade local sob nº 12.51.19.0345.01.000, objeto da matrícula 12.386, do Cartório
de Registro de Imóveis de Embu das Artes; o débito de IPTU incidente sobre o terreno é de R$ 249.692,58 (abr/22). A área total dos terrenos soma 2.400,10m², sobre a qual, segundo o laudo de avaliação,
foi edificado um prédio, com três andares superiores e térreo, tendo 8 (oito) apartamentos por andar, com área total construída de 2.974,03m², que se encontram ocupados, avaliados, em conjunto,
em R$ 1.057.608,00 (jun/2016), atualizado para mai/2022 em R$ 1.442.775,72, que será novamente atualizado por ocasião de cada leilão. Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão,
através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 10:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 60% do valor da avaliação atualizado,
tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado
com abertura do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 10:00hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 10:00hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão,
através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 10:00hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 60% do valor
da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam a Executada,
COOPERATIVA HABITACIONAL PROCASA S.C. e a Promitente Vendedora SAN CAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA., intimadas das designações supra, caso não sejam
intimadas pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I e VII, do Código de Processo Civil. Consta dos autos Agravo de Instrumento nº 2063633-82.2022.8.26.0000, pendente
de julgamento. As alterações formais necessárias à regularização das matrículas, assim como os riscos envolvidos na diligência, ficarão a cargo do arrematante. Caberá ao arrematante, ainda, promover
a desocupação do imóvel. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula,
ficando sob sua responsabilidade a obtenção do título de propriedade junto à Promitente Vendedora San Can Empreendimentos Imobiliários e Comércio Ltda.; o débito de IPTU será sub-rogado no
valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a
ordem de preferência. Os imóveis serão vendidos em conjunto, no estado em que se encontram. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre
o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, quarta-feira, 11 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 39ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Edital de leilões de direitos de imóvel e para intimação do Executado ADROALDO ROGERIO FERRAZ DE PAULA e de terceiros interessados, expedido
nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, Processo nº 0078253-32.2019.8.26.0100, que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO XIV BIS, em curso perante
a 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente
autorizada pelo Doutor Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman, MM. Juiz de Direito da 39ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia

27/junho/2022, às 10:15hs até o dia 30/junho/2022, às 10:15hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor
da avaliação, os direitos decorrentes do Compromisso de Compra e venda quitado do seguinte bem IMÓVEL: Apartamento nº 2717, localizado no 27º pavimento ou 28º andar do Edifício XIV Bis,
situado na Rua Paim nº 235, no 17º Subdistrito Bela Vista, tendo uma área total de construção de 81,86m², sendo 66,68m² de área privativa de construção e mais 15,18m² de área comum do edifício,
cabendo-lhe como parte ideal do terreno (0,2925%) 4,21m² e a cota de despesas de 0,3010%, inscrito na Municipalidade local sob nº 010.035.0960-6, objeto da matrícula 135.463, do 4º Cartório
de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, avaliado em R$ 358.849,08 (ago/2015), atualizado para mai/2022 em R$ 530.424,94, que será novamente atualizado por ocasião de
cada leilão. Não consta débito de IPTU junto à Municipalidade local. O débito de condomínio incidente sobre a unidade em leilão é de R$ 352.103,08 (out/2021). Não havendo licitantes no 1º leilão,
terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 10:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 60% do valor da
avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente
apregoado com abertura do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 10:15hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 10:15hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato
o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 10:15hs, ocasião em que o bem será entregue a quem maior lance oferecer desde que não inferior a 60% do
valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica o Executado
ADROALDO ROGERIO FERRAZ DE PAULA intimado das designações supra, caso não seja intimado pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo
Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta
de arrematação a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance.
E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. São Paulo, quarta-feira, 11 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA

Edital de leilões de IMÓVEIS e para intimação da Executada ANA CLAUDIA SOARES BARBOZA, e de terceiros interessados, expedido nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL DAS FLORES, Processo nº 1028264-07.2017.8.26.0554, em curso
perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente autorizada
pela Doutora Bianca Ruffolo Chojniak, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/2022, às 12:45hs até o dia 30/

junho/2022, às 12:45hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, os seguintes bens IMÓVEIS: 1)
Apartamento nº 123, localizado no 12º andar do Bloco B, Edifício das Hortências, integrante do empreendimento imobiliário denominado Portal das Flores, situado na Rua Martim Afonso de Souza
nº 25, Vila Pires, na Cidade de Santo André, possuindo a área privativa de 63,1600m², área comum de divisão proporcional de 21,8916m², perfazendo uma área total construída de 85,0516m²,
correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum do condomínio igual a 0,0053173 ou 0,53173% ou ainda 12,5553m², inscrito na Municipalidade local
sob nº 09.224.299, objeto da matrícula nº 97.020, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. O débito de IPTU incidente sobre a unidade em leilão é
de R$ 1.200,51, atualizado até mai/2022. 2) Box simples de garagem nº 10, localizado no 2º subsolo do empreendimento imobiliário denominado Portal das Flores, Bloco A – Edificío Tulipa e Bloco
B – Edifício das Hortências, situado na Rua Martim Afonso de Souza nº 25, Vila Pires, na Cidade de Santo André, possuindo a área privativa de 9,9000m², área comum de divisão proporcional de
1,7157m², perfazendo uma área total construída de 11,6157m², correspondendo-lhe uma fração ideal no todo do terreno e nas demais coisas de uso comum do condomínio igual a 0,0004167 ou
0,04167% ou ainda 0,9839m², inscrito na Municipalidade local sob nº 09.224.376, objeto da matrícula nº 97.097, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São
Paulo. Consta débito de IPTU dos exercícios de 2015 a 2018 e 2022, avaliados, em conjunto, em R$ 311.000,00 (jul/2021), atualizado para mai/2022 em R$ 344.375,49, que será novamente atualizado
por ocasião de cada leilão. O débito de condomínio incidente sobre as unidades em leilão é de R$ 108.989,28 (ago/2021). Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma
ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 12:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 50% do valor da avaliação atualizado, tudo nos
termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com
abertura do primeiro leilão no dia 26/setembro/2022, às 12:45hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 12:45hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão,
através da mesma ferramenta eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 12:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 50% do valor da avaliação
atualizado, nos termos dos Arts. 881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, fica a Executada ANA CLAUDIA
SOARES BARBOZA intimada das designações supra, caso não seja intimada pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo Civil. Correrão por
conta do arrematante as despesas com averbação de construção, de cancelamento de penhora, hipoteca e de outros ônus constantes da respectiva matrícula, inclusive de registro da carta de arrematação
a ser expedida; o débito de IPTU será sub-rogado no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem,
sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre o valor do lance. E para
que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, sexta-feira, 20 de maio de 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
EDITAL DE LEILÕES PÚBLICOS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS

Edital de leilões de IMÓVEL e para intimação dos Executados MILENA ARAÚJO PALMITO DE GOIS e CÍCERO EVERTON CAMILO DE GOIS, e de terceiros
interessados, expedido nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe move RESIDENCIAL JUQUIÁ, Processo nº 1018480-06.2017.8.26.0554,
em curso perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo. A leiloeira Silvania Balbo Soares, inscrita na JUCESP nº 1069, devidamente
autorizada pela Doutora Mariana Silva Rodrigues Dias Toyama Steiner, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, a quem interessar possa, que do dia 27/junho/2022,

às 10:45hs até o dia 30/junho/2022, às 10:45hs, através do site www.canaljudicial.com.br/balboleiloes, levará em 1º leilão, a quem maior lanço oferecer, acima do valor da avaliação, o seguinte
bem IMÓVEL: Apartamento 28 localizado no 2º pavimento do Bloco 1, integrante do Residencial Juquiá, com entrada pelo número 1188 da Rua Juquiá, contendo 2 (dois) dormitórios, sala de estar/
jantar, banheiro, cozinha e área de serviço, com a área privativa de 43,0964m², área comum de 6,0392m², perfazendo uma área total construída de 49,1356m², correspondendo-lhe uma fração ideal
no todo do terreno e demais coisas de uso comum de 0,0076 ou 34,374m², inscrito na Municipalidade local sob nº 21.136.255 (área maior), objeto da matrícula 124.934, do 1º Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, avaliado em R$ 108.000,00 (fev/2020), atualizado para mai/2022 em R$ 130.839,22, que será novamente atualizado por ocasião de
cada leilão. O débito de condomínio incidente sobre a unidade em leilão é de R$ 18.835,72 (jul/2021). Não havendo licitantes no 1º leilão, terá início o 2º leilão, através da mesma ferramenta eletrônica,
que encerrar-se-á em 28/julho/2022, às 10:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, tudo nos termos dos Arts. 881 e
seguintes do Código de Processo Civil e das condições gerais constantes do site da leiloeira. Negativas as tentativas anteriores, o bem acima será novamente apregoado com abertura do primeiro leilão
no dia 26/setembro/2022, às 10:45hs e encerramento em 29/setembro/2022, às 10:45hs; não havendo licitantes nessa oportunidade, terá início imediato o 2º leilão, através da mesma ferramenta
eletrônica, que encerrar-se-á em 27/outubro/2022, às 10:45hs, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, desde que acima de 80% do valor da avaliação atualizado, nos termos dos Arts.
881 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como as condições gerais constantes do site da leiloeira, sendo que pelo presente edital, ficam os Executados MILENA ARAÚJO PALMITO DE GOIS
e CÍCERO EVERTON CAMILO DE GOIS intimados das designações supra, caso não sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I, do Código de Processo
Civil. Correrão por conta do arrematante as despesas com averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) de penhora(s), hipoteca(s) e de outros ônus constantes da respectiva matrícula; os débitos
de IPTU serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. O arrematante pagará, além do valor do lance, 5% a título de comissão da leiloeira, calculado sobre
o valor do lance. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu-se este edital, que será afixado e publicado no site da leiloeira, na forma da lei. Santo André, quarta-feira, 11 de maio de 2022.

LEILÃO DE ARTE
Exposição de 20 a 26 de junho de 2022 | Local: Rua Estados Unidos, 
336 – Jd. América – SP. Leilão:  27, 28 e 29 de junho de 2022,  
somente online. Arte, contemporâneo, decoração, colecionismo, 
pinturas, esculturas, bronze, mobiliário, cristais, porcelanas, cerâmicas, 
pratas, luminárias e outros.

WWW.VONBRUSKY.COM.BR

Informações Lances prévios ou telefônicos: 11 2373-0768 | 9.7285-5436. E-mail: contato@vonbrusky.com.br. 
Participe do leilão de arte sem sair de casa, online ou por telefone!! Leiloeiro oficial (Lia Camargo Von Brusky - 
Jucesp 925). Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital 
do leilão constam no site www.vonbrusky.com.br.

L.O.: Antonio Hissao Sato Junior - Jucesp 690

WWW.SATOLEILOES.COM.BR

LEILÃO DE EMBARCAÇÃO
Lotes de embarcações - Bens sinistrados e 
sem garantia de funcionamento. VISITAÇÃO: 
até 02 dias anteriores ao leilão, mediante 
agendamento pelo telefone (12) 
99717-9898 – Alexandre (informação na 
descrição do bem), localizados em Marina 
Terramar Caraguatatuba/SP |   ID: 199

Leilão Online: 24/06/2022 às 14:00

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da requerida, expedido nos 
autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TAMOIOS, 
Proc. nº 0005386-18.2019.8.26.0625, em face de RAYANE FRANCISCO DE OLIVEIRA. A Douto-
ra Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima, MMª. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
de Taubaté, do Estado de São Paulo, na forma da Lei etc. FAZ SABER que, foi designado para 
1º leilão: dia 28 de Junho de 2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 01 de Julho de 2022 às 
14:00 horas, e, para eventual segundo leilão, 2ª leilão: dia 20 de Julho de 2022 às 14:00 horas. 
Na primeira hasta pública poderá ser arrematado o bem por valor igual ou superior ao da avaliação 
e em segunda praça por quem mais ou maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 50% 
do valor da avaliação. Observando o CPC (art. 891). A Alienação eletrônica será realizada pelo 
Leiloeiro Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, pelo site www.hastapublica.com.br, do bem pe-
nhorado nestes autos, a saber: DIREITOS QUE DISPÕE A DEVEDORA RAYANE FRANCISCO DE 
OLIVEIRA, sobre o imóvel objeto da matrícula nº 135.857 do Registro de Imóveis de Taubaté 
que consiste em: “Apartamento nº 203, localizado no 1ª andar ou 2º pavimento da Torre 21 
do empreendimento denominado “Residencial Parque Tamoios”, com acesso pelo nº 1.905 
da Avenida Doutor José Ortiz Patto, situado no bairro da Gurilândia, nesta cidade, com as 
seguintes áreas: privativa de 46,23m2; comum de 43,9038m2 e total de 90,1338m2, corres-
pondendo-lhe uma fração ideal de 0,002824420 no terreno e nas coisas comuns do condomí-
nio, cabendo-lhe o direito de uso de uma vaga de garagem localizada na área comum”, este 
entregue em alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal (R.5 da Matrícula nº 135.857). 
AVALIAÇÃO: R$ 187.952,27. ÔNUS: Na matrícula do imóvel consta: R.5 – Alienação em favor da 
Caixa Econômica Federal. O leiloeiro fará jus a uma comissão de 5%, sobre o valor da arrematação, 
não se incluindo no valor do lanço (art. 13 e 17 do provimento CSM 1.625/09). O pagamento deverá 
ser realizado em uma única vez, no prazo até 24 horas após o término do leilão. Fica, ainda, a exe-
cutada, INTIMADA das designações supra, juntamente com o cônjuge ou companheiro, se casada 
for, bem como eventuais terceiros, tais como a CAIXA ECONÔMICO FEDERAL -CEF, caso não 
sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 20 de maio de 2022. Maria de Fátima Guima-
rães Pimentel de Lima, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.
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