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Guedes: “É pra
deixar morrer
de fome?”
O ministro da Economia, Paulo
Guedes, voltou a defender ontem
a PEC que elevou os benefícios sociais durante o período eleitoral,
com o argumento de que a medida é necessária para enfrentar a
fome. Na posse do novo presidente da CVM, João Pedro Nascimento, ele repetiu também críticas à
oposição e à imprensa e voltou a
afirmar que o Brasil está “condenado a crescer”. Guedes afirmou
que a transferência de renda é a
medida correta para enfrentar a
fome e as dificuldades financeiras
BRASIL/A5
dos brasileiros.
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Demolição do prédio na
região da 25 de Março
deve durar seis meses

APRESS

/FOLH
RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ontem que
discutiu com o brasileiro Jair Bolsonaro (PL) a importância das negociações para destravar a exportação de grãos do país de forma,
nas palavras dele, “prevenir contra
a crise global de alimentos provocada pela Rússia”. Bolsonaro havia
dito na última quinta que apresentaria ao ucraniano a solução para
MUNDO/A5
o fim da guerra.

CRÍTICAS À PEC

DF e outros Estados - R$ 5,00

A obra de demolição do prédio incendiado na região da 25 de março deve durar cerca de seis meses. O trabalho para demolição do
edifício começará pelos andares
superiores. O incêndio que comprometeu o prédio começou no
domingo (10) e só foi contido na

São Paulo anuncia
redução na alíquota
do ICMS no etanol
A Medida impactará em R$ 563 milhões na arrecadação até o fim
do ano, com renúncia de receita estimada em R$ 125,1 mi ao mês

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou ontem que o ICMS do etanol foi reduzido de 13,3% para 9,57%. “Essa
ação deve reduzir o valor na bom-

ba em 17 centavos. Acionem o Procon se o valor não cair”, disse Rodrigo Garcia. O governo também
reduziu neste mês o ICMS do gás
de cozinha e, no mês passado,

houve a redução na alíquota do
ICMS na gasolina de 25% para 18%.
Também foram reduzidos de 25%
para 18% o ICMS em operações
com energia elétrica. ESTADO/A3

quarta. As chamas comprometeram a estrutura da construção e se
alastraram para outros três edifícios. No sábado, as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e
profissionais de engenharia realizaram uma perícia para iniciar a
demolição do prédio. ESTADO/A3

COM DINHEIRO PÚBLICO

PSC compra
imóveis de
ex-dirigente
O PSC usou R$ 1,23 milhão do fundo público partidário para comprar imóveis de um ex-dirigente
do partido e transformá-los em
sua atual sede nacional. As seis
salas no Rio foram adquiridas em
abril de 2019 do advogado Antonio Oliboni, ex-secretário-geral do
PSC, que as alugava para o partido
desde fevereiro de 2017. Tanto a legenda como Oliboni afirmaram
não ver conflito de interesses no
negócio. A compra da sede do PSC
foi um dos principais gastos feitos
por partidos políticos no quadriêBRASIL/A5
nio 2017-2020.

Moraes manda
apagar fake news
de bolsonaristas
O ministro Alexandre de Moraes,
do TSE, determinou a remoção de
notícias falsas que relacionam a
facção criminosa PCC ao PT e ao
assassinato de Celso Daniel em
2002, quando ele era prefeito de
Santo André, na Grande São Paulo. Moraes também ordenou, em
decisão assinada neste domingo
(17), a remoção de conteúdos distorcidos que dão a entender que o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) teria igualado pobres a
papel higiênico e que associam o
PT ao nazismo e ao fascismo. Esses vídeos foram publicados em
canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). BRASIL/A5

PESQUISA

38% dos adolescentes
de SP já sofreram
ESTADO/A3
bullying

Marília
Mendonça
ganha biografia
ANEXO/A10

RAIMUNDO ROSA/PMS

Acervo histórico Após reforma,
Museu Pelé reabre ao
público em Santos

Após passar por obras de revitalização, o Museu Pelé foi reaberto ao público no
último sábado (16). A entrada continua gratuita e, nesta semana, o equipamento
funciona inclusive no período noturno. Situado no Largo Marquês de Monte
Alegre (Valongo), o museu passou por pintura geral, reforma da calha e telhado,
SERVIÇOS/A2
revisão na parte elétrica, troca de iluminação e mobiliário.
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Poucas nuvens
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São Paulo
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Nublado
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24°

Chuva rápida

QUINTA:

Muitas nuvens
o dia todo, com
aberturas de sol.
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Chuva

Tempo ensolarado,
com nevoeiro ao
amanhecer. Noite
de céu limpo.

Dia de sol, com
nevoeiro ao
amanhecer.

13º

26°

14º

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

HOJE:

SEXTA:

27°

A2

AMANHÃ:

3e4 5e6

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

CULTURA E LAZER. A entrada continua gratuita e, nesta semana, o equipamento

em Santos, no litoral sul de São Paulo funciona inclusive no período noturno

Litoral: Museu Pelé reabre
em Santos; veja horários

IAN FREITAS/PMTS

Dança em Taboão da Serra. A Secretaria de Cultura e
Turismo (SEC) de Taboão da Serra realiza a 5ª edição de
‘Dançando no Parque’ no domingo (31) das 14h às 18h, no
Parque das Hortênsias. A edição deste mês trará o ritmo
Vanerão e o Sertanejo Universitário. Os participantes poderão contribuir com um quilo de alimento não perecível
que será doado para as famílias necessitadas. “Eventos assim são muito importantes para a cidade e para a população, porque vemos a interação deles com as atividades
culturais que acontecem no município. O Dançando no
Parque é um sucesso, além de trazer uma tarde de lazer e
diversão para as famílias! Então venha aproveitar conosco!”, convidou o secretário de Cultura e Turismo, Binho.
O evento é para todas as idades e será gratuito. A oficina
contará com profissionais de dança, que ensinarão diversos passos sobre os ritmos. Os profissionais também
apresentam aos participantes que a dança auxilia a manter o corpo saudável. (GSP)
Qualificação em Embu das Artes. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços de Embu das Artes, em parceria com o Sebrae-SP,
realizará uma “trilha de capacitações” gratuitas voltadas
ao desenvolvimento empresarial e à melhoria na gestão
das micro e pequenas empresas do município, por meio
do programa “Descomplique”. A formação acontecerá
de forma presencial, com palestras que ocorrerão entre
os dias 18 e 20 de julho, das 18h às 22h, na avenida Elias
Yazbek, 1.515, Centro, Embu das Artes. Para se inscrever e
obter mais informações, ligue nos seguintes telefones:
(11) 4241-7305, (11) 4704-2005 e (11) 4704-5159. As vagas são
limitadas. (GSP)
Inflação. O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu
0,60% em julho, percentual um pouco abaixo da alta do
mês anterior, quando alcançou 0,74%. No ano, o indicador
acumula avanço de 9,18% e de 10,87% em 12 meses. Em
julho do ano passado, a elevação foi bem menor, ficou em
0,18% e o acumulado de 12 meses chegou a 34,61%. Os
índices foram divulgados ontem (18) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).
O IGP-10 mede a evolução de preços no período entre os
dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. A série
do indicador começou no início em 1993. (AB)

“Um jornal independente é um jornal que tem
a missão de levar à tona as informações que lhe
são conferidas, não se vendendo aos interesses
partidários e políticos, sempre focado em um
único objetivo: informar corretamente os seus
leitores. O Leitor em primeiro lugar”.
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Jornal Associado:

A

pós passar por
obras de revitalização, o Museu
Pelé reabriu ao
público no último sábado (16), em Santos,
no litoral sul de São Paulo. A
entrada continua gratuita e,
na próxima semana, o equipamento funciona inclusive
no período noturno.
Situado no Largo Marquês de Monte Alegre (Valongo), o museu passou por
pintura geral, reforma da
calha e telhado com impermeabilização, revisão na parte elétrica, troca na iluminação interna e reforma do
mobiliário.
HORÁRIOS.
No sábado (16) e domingo
(17), o museu funciona das
10h às 18h .
Nesta terça (19) a domingo (24), o equipamento abrirá das 11h às 21h (entrada no
expositivo até 20h) porque
ele integra a programação
cultural do Centro Histórico realizada paralelamente à
14ª Conferência das Cidades
Criativas da Unesco.

DIVULGAÇÃO/PMS

D Situado no Largo Marquês de Monte Alegre (Valongo), o museu passou por pintura geral, reforma
da calha e telhado com impermeabilização, revisão na parte elétrica e troca na iluminação interna

Com a reabertura do
museu, os ingressos da
linha turística do bonde
voltam a ser vendidos no
saguão do equipamento. O Passaporte Santista
também poderá ser retirado no local e carimbado,
assim como o brinde para
quem conquistar os 12 ca-

rimbos no documento.
ATRATIVOS.
Instalado nos antigos Casarões do Valongo (reconstruídos), o equipamento
apresenta a incrível trajetória de Edson Arantes do
Nascimento, o Rei do Futebol. No local, estão expostos

documentos, camisas, chuteiras, bolas, condecorações
e troféus, entre muitos outros itens do acervo pessoal
do ‘Atleta do século 20’. Nos
4.134m² do museu, o público também aprecia áudios,
filmes, fotos e textos sobre a
história do maior jogador de
todos os tempos. (GSP)

O papel dos municípios
no direito à moradia
*Marcelo Silva
Souza é advogado e
professor de Direito
na Fundação Santo
André (FSA)

A mesma
Constituição
Federal determina
como competência
comum da União,
dos Estados, do
Distrito Federal
e dos municípios
a promoção de
programas de
moradias;
como se lê, os
municípios devem
ter como um dos
eixos de suas
políticas públicas
programas de
moradias

A

Constituição Federal define
a moradia como um direito
social. Ainda a Carta Magna
prevê que o salário mínimo
deve ser capaz de atender
diversas necessidades básicas para viver,
sendo uma delas o direito à moradia.
A mesma Constituição Federal determina como competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios a promoção de programas
de moradias.
Como se lê, os municípios devem ter
como um dos eixos de suas políticas públicas programas de moradias.
Assim, a prefeitura, necessariamente,
dentro de sua estrutura administrativa,
deve possuir uma pasta ou departamento
que desenvolva programas habitacionais.
O desenvolvimento de programas de
moradias não apenas oferta habitação
para a população mais carente ou que viva
em área de risco. O município pode abarcar, dentro de um programa de moradia,
diversas faixas salariais e pessoas com
diferentes perfis.
Em certos casos, o município, para
aumentar a arrecadação com IPTU ou
desenvolver determinadas regiões, necessita facilitar moradia e pessoas com perfil
de renda diferente das pessoas de menor
poder aquisitivo (classes C, D e E).
Por óbvio, é impertinente promover
programa habitacional para milionários.
Porém, não há vedação se uma cidade
pretende atrair ou manter pessoas com
renda salarial de classes A ou B, com a
finalidade de promover o aumento do
orçamento municipal.
Igualmente, nos casos de municípios
que contam com centros históricos,
Igualmente nos casos de municípios

que contam com centros históricos que
contenham prédios abandonados ou tombados em precárias condições, ocasionando a degradação social e inviabilizando o
comércio local, as administrações municipais podem desapropriar prédios e lojas
e promover o povoamento do local, assim
evitando o desenvolvimento de atividades
ilegais (desde que sejam preservadas as
características dos imóveis tombados).
A atividade privada de oferta à moradia
também deve ser regulada pelo município
de forma a melhorar constantemente a
divisão territorial, por isto, o plano diretor
municipal deve sempre estar em consonância com o programa municipal de
habitação.
O déficit qualitativo de moradias, ou
seja, os núcleos considerados sub-moradias, a meu ver, devem ter prioridade no
programa habitacional, pois nestes locais
sempre existem problemas de segurança e
saúde pública.
O déficit quantitativo igualmente é
um problema – porém não de ordem de
segurança e saúde pública, mas sim de
ordem econômica, pois o pagamento de
financiamento ou aluguel alto retira a
família do mercado econômico, haja vista
que sua renda será demandada quase em
sua totalidade para o pagamento de sua
moradia, sobrando poucos recursos para
outras atividades, principalmente lazer e
recreação.
Ao município ainda compete de forma
pedagógica ensinar a população o melhor
momento de adquirir sua casa própria,
pois a maioria dos trabalhadores brasileiros não possuem empregos estáveis e um
financiamento para a tão sonhada casa
própria pode tornar-se um grande pesadelo.

GRUPO
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QUEDA DE R$ 0,17. Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou que o ICMS do etanol foi reduzido de 13,3% para 9,57%

Governo anuncia redução do
ICMS sobre o etanol em SP
A O governador de São
Paulo, Rodrigo Garcia
(PSDB), anunciou nesta segunda-feira (18) que o ICMS
do etanol foi reduzido de
13,3% para 9,57%. A medida
terá um impacto de R$ 563
milhões na arrecadação até
o fim do ano, com uma renúncia de receita estimada
em R$ 125,1 milhões ao mês.
“Essa ação deve reduzir o
valor na bomba em 17 centavos. Fiquem de olho e acionem o Procon se o valor não
cair”, disse Rodrigo Garcia.
GÁS DE COZINHA.
O Governo de São Paulo
também reduziu neste mês
o ICMS do gás de cozinha
e, no mês passado, houve
a redução na alíquota do
ICMS na gasolina de 25%
para 18%. Também foram
reduzidos de 25% para 18%
o ICMS em operações com
energia elétrica, em relação à conta residencial que
apresente consumo mensal
acima de 200 kWh, e de ser-

O Governo de São
Paulo também
reduziu neste
mês o ICMS do
gás de cozinha e,
no mês passado,
houve a redução
na alíquota do
ICMS na gasolina

viços de comunicação.
MEDIDA INEFICAZ
No último dia 27, o Governo
de SP anunciou uma redução no ICMS sobre a gasolina prevendo uma redução
de R$ 0,48 sobre o preço do
litro do combustível. No entanto, em 88 dos 108 municípios paulistas, a meta não
foi atingida, segundo apuração realizada pela Gazeta
na semana seguinte. Leia a
matéria completa no site da
Gazeta. (GSP)

THIAGO NEME/GAZETA DE S.PAULO

No dia 27 de junho último, o Governo de São Paulo anunciou uma redução no ICMS sobre a gasolina

A3

SAÚDE NA GRANDE SP

Covid: Taboão
segue com
vacinação em
todas UBSs
A Todas as unidades de saúde
de Taboão da Serra estão com
vacinas disponíveis para imunização contra a Covid-19 para
maiores de 5 anos com a primeira dose. A vacinação acontece nas 13 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs), de segunda a
sexta-feira, das 8h às 16h.
O município de Taboão da
Serra segue com a aplicação da
segunda dose de reforço contra a covid-19 (ou quarta dose)
em adultos acima dos 35 anos
que tenham recebido a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses.
No momento da imunização, é importante ter em mãos
a carteirinha de vacinação com
as doses anteriores, cartão do
SUS, documento oficial com
foto e CPF.
Na vacinação será utilizado o imunizante que estiver
disponível na unidade no momento em que o paciente for
vacinado, conforme orientação da 39ª atualização do Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra
a Covid-19, do Governo do
Estado. (GSP)

38% dos adolescentes da cidade de SP já sofreram bullying
Pesquisa do IBGE mostra que 38,3% dos
estudantes desta faixa etária, entre 13 e 15
anos, já sofreram este tipo de violência

A Cerca de 38% dos alunos
do 9º ano do ensino fundamental na cidade de São
Paulo já sofreram bullying,
de acordo com dados de
uma pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados
na última quarta-feira (13).
O levantamento mostra
que 38,3% dos estudantes
desta faixa etária, entre 13 e
15 anos, já sofreram este tipo
de violência psicológica na
cidade. O texto conta com
informações do “G1”.
A Pesquisa Nacional de
Saúde do Escolar (PeNSE) revelou ainda que esse número diminuiu em 2019, úl-

timo ano da pesquisa, em
relação a 2015, quando o índice chegou a 47,3%.
O percentual da capital
paulista está próximo à média nacional (40,3%) aferida pelo estudo, que analisou o cenário nas 27 capitais
do país. Dentre esses municípios, Porto Velho foi a
que registrou maior índice
de adolescentes vítimas de
bullying, com 47,9% do total de alunos.
O estudo mostrou também que a proporção de
adolescentes que já sofreu
bullying na cidade de São
Paulo foi similar nas escolas particulares (40%) e nas

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Cerca de 38% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental na cidade de São Paulo já sofreram bullying

Demolição de prédio no centro
de SP deve durar seis meses
A A Prefeitura de São Paulo

informou que a obra de demolição do prédio incendiado na região da 25 de março,
no centro da capital, deve
durar cerca de seis meses. O
trabalho para demolição do
edifício começará pelos andares superiores.
O incêndio que comprometeu o prédio começou no
domingo (10) e só foi contigo após mais de 60 horas de
atuação do Corpo de Bombeiros, na quarta-feira (13).
As chamas comprometeram
a estrutura da construção
e se alastraram para outros
três edifícios. As informações são do portal “R7”.
PERÍCIA.
No sábado (16), as equipes do
Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar e profissionais de engenharia realizaram uma pe-

Segundo os profissionais,
não há risco de desabamento, no entanto por questões
de segurança os trabalhos
para extinguir o prédio, que
foi muito danificado pelo
fogo, continuam.
LOJAS.
O incêndio na região fizeram mais de 200 empreendimentos ficarem de portas fechadas, prejudicando
o lucro dos empresários que
atuam no centro, além de
afetar cerca de 15 mil trabalhadores, de acordo com a
diretora-executiva da Univinco (União dos Lojistas da
25 de Março e Adjacências),
Cláudia Urias.

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/FOLHAPRESS

A Prefeitura de SP informou que a obra de demolição do prédio
incendiado na região da 25 de março deve durar cerca de seis meses
rícia para iniciar a demolição
do prédio, que abrigava uma
loja de brinquedos e ficou
completamente destruído.
A empresa G20 Gerenciamento e Obras foi contrata-

da para realizar a demolição.
A obra começará às 8h de
sábado, quando as equipes
colocarão tapumes no entorno do edifício para o isolamento.

COMÉRCIO.
No entanto, ainda no sábado,
após a perícia, o secretário
municipal de Infraestrutura e Obras, Marcos Monteiro, liberou a reabertura da
maioria dos comércios (com
exceção de duas lojas vizinhas ao edifício) e o tráfego em quase toda a região.
(GSP)

públicas (37,8%).
No entanto, os dados
mostram uma diferença
entre meninas e meninos:
32,1% dos alunos da capital
sofreram bullying, contra
43,3% das alunas.
Segundo um estudo do
Instituto Ayrton Senna em
parceria com o governo
estadual, estudantes vítimas de bullying se sentem
menos entusiasmados no
ambiente escolar, podem
enfrentar problemas de autoconfiança, e apresentam
menos curiosidade para
aprender.
De acordo com a Organização das Nações Unidas
(ONU), um em cada três alunos já sofreu bullying em
todo o mundo.
A matéria pode ser lida
na íntegra no site da Gazeta. (GSP)

Homem é flagrado
roubando fios de cobre
A Um homem foi flagrado
em plena luz do dia roubando os fios de um semáforo e
fazendo uma bola do cobre
retirado do poste no Largo
do Paissandu, no centro de
São Paulo.
Em conversa com a produção do Bom Dia São Paulo, da
Rede Globo, o homem relatou
que venderia o material por
cerca de R$ 18.
ALTA NOS CASOS.
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o furto de cabos de
semáforos na cidade de São
Paulo subiu 47% no primeiro
semestre de 2022, na comparação com o mesmo período
do ano passado.
A empresa municipal afirmou que precisou reinstalar
231 quilômetros de fiação elétrica no primeiro semestre
deste ano. Para ter uma ideia,

A CET divulgou
que o furto
de cabos de
semáforos na
Capital subiu
47% no primeiro
semestre de 2022,
na comparação
com o ano passado

é a distância entre a Capital e
o município de Pirassununga,
no interior paulista.
São em média 20 ocorrências de furto por dia e o objetivo dos criminosos é sempre o
mesmo: extrair o cobre.
Por isso que encontrar faróis sem funcionar, em todas
as regiões da cidade, se tornou cada vez mais comum.
(GSP)

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Louveira torna público que estará aberta a TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022,
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, para a contratação de empresa especializada para reforma da unidade
CECOIN Chapeuzinho Vermelho. 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
04 de agosto 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, 18
de julho de 2022. MARCELO SILVA SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº. 31/2022
PROCESSO Nº. 60/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de
informática, periféricos e ferramentas para manutenção de computadores. Sessão
Pública do Pregão Presencial nº 31/2022: 01/08/2022 às 9h, na Rua São João, n°
228 - Centro - Araçariguama – SP. O edital em seu inteiro teor estará à disposição
a partir do dia 19/07/2022, das 9h às 16h30 no endereço acima mencionado e
também no site da Prefeitura www.aracariguama.sp.gov.br.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 71/2022 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2022
A Prefeitura Municipal de Bebedouro torna público para conhecimento de interessados, que no dia
04 de agosto 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 12/2022, 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 Infraestrutura Urbana - Pavimentação
Asfáltica e Sinalização Viária nas Ruas Júlio Marassi e Rua Rafael José de Oliveira, Distrito
Industrial IV, neste Município de Bebedouro/SP., através de repasse de recursos financeiros do
TERMO DE CONVÊNIO Nº 101558/2022 que entre si celebraram o ESTADO DE SÃO PAULO, por
meio da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, esta por sua SUBSECRETARIA DE
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, e o MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO, com contrapartida do MUNICÍPIO, PROCESSO SDRTER2022101558 DM, incluindo: material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais,
enfim tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por
Preço Unitário, que serão abertos às 13:30 horas do mesmo dia. O Edital e seus respectivos
Anexos da Licitação serão fornecidos aos interessados gratuitamente no site oficial do município:
www.bebedouro.sp.gov.br, ou poderá ser adquirido na Divisão de Despesas - Setor de Licitação, na
Prefeitura Municipal de Bebedouro, com endereço à Praça José Stamato Sobrinho, nº 45, Centro,
neste Município, através de cópia impressa ou cópia por meio magnético gravado em CD, mediante a
retirada e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no valor de R$ 20,00 (Vinte
reais), nos dias úteis, no horário de expediente bancário entre 11:00 às 15:00 horas, ou informações
pelo telefone 0**17 3345 9100.
Bebedouro/SP., 18 de julho de 2022.
Paulo Sérgio Garcia Sanchez
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

EDITAL Nº 147/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022.
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação
de serviços técnicos de manutenção corretiva em motores elétricos com fornecimento
de peças, destinado a Secretaria de Meio Ambiente, período de 12 (doze) meses,
conforme especificações do Anexo I. Data da abertura 01/08/2022, às 08:00 horas.
Melhores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Compras, Licitação e
Gestão de Contratos, na Rua Anhanguera nº 1.155, Jardim Morumbi, ou pelos e-mails:
licitacoes@birigui.sp.gov.br e danilo.pregoeiro@birigui.sp.gov.br. O Edital poderá ser
lido naquela seção e retirado gratuitamente no site www.birigui.sp.gov.br. Leandro
Maffeis Milani, Prefeito Municipal, Birigui, 18/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o pregão eletrônico n.° 413/2022, processo 13.353/2022 objetivando Registro de Preços
para locação de tendas e fechamentos. Secretaria
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 01/08/2022. às 08h30min e
abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

COMUNICADO
Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino Região Registro, licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 07/2022, Proc. SEDUC – PRC –
33774/2022 – código único 20220534951, OC
080331000012022OC00053, do tipo menor
preço, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE
ESCOLAR, para atender as Unidades Escolares
jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino,
situada na Rua Vitória, 465, Jardim América,
CEP 11900-000, Registro - SP. O prazo para
envio de proposta será a partir de 20/07/2022.
A realização da sessão será no dia 02/08/2022,
às 09 horas por intermédio do sistema
eletrônico de contratações-sistema BEC/SP. As
informações estão disponíveis no sítio www.enegociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.

COMUNICADO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE REGISTRO
- AVISO DE RETOMADA DE ETAPA
PROCESSO SEDUC PRC – 2021/55006 - Pregão
Eletrônico 003/2022. A Diretoria de Ensino Região
de Registro COMUNICA a todos os licitantes que será
retomada etapa do Pregão Eletrônico 003/2022 –
Processo SEDUC PRC 2021/55006, em decorrência
de acolhimento de recurso apresentado pela licitante
SM Service System Terceirizados Eireli. A reabertura
da sessão pública será em 25/07/2022 às 09 horas,
Oferta de Compra 080331000012022OC00020
através da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado
de São Paulo – BEC – site www.bec. sp.gov.br

Prefeitura Municipal
de Carapicuíba
Avisos de Licitações
Pregão Presencial N ° .73/2022 P.A. N ° .41197/22
Obj.: R.P. para contratação de empresa para locação de brinquedos e serviços de recreação Disputa dia 01/08/2022 às 09:00 horas.
Pregão Presencial N ° .74/2022 P.A. N°.7968/22
Obj.: R.P. de preço para aquisição de material de
pintura - Disputa dia 02/08/2022 às 09:00
Editais disponíveis 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, 18 de julho de 2022.
Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS

SECRETARIA DE GOVERNO
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 156-2022 - Pregão Eletrônico nº 78-2022
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
hospitalares consistentes na realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de média complexidade,
de acordo com a necessidade do Município, pelo período de 12 (doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO
DAS PROPOSTAS: 20/07/2022, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 01/08/2022, às
09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no
site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de
expediente. Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 158-2022 - Pregão Eletrônico nº 79-2022
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de encadernações de documentos, de acordo
com a necessidade do Município, pelo período de 12(doze) meses. INÍCIO DO CADASTRO DAS
PROPOSTAS: 20/07/2022, às 09:00 horas. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 02/08/2022, às
09:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no
site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de
expediente. Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal
• Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico - Processo: 159-2022 - Pregão Eletrônico nº 80-2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de aparelho de ar condicionado de
48.000 BTUs. INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 20/07/2022, às 09:00 horas. INÍCIO
DA DISPUTA DE PREÇOS: 02/08/2022, às 14:00 horas. LOCAL: www.bll.org.br. EDITAL NA
ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no site www.doiscorregos.sp.gov.br. Informações pelo
e-mail pregao@doiscorregos.sp.gov.br em dias de expediente.
Ruy Diomedes Favaro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Louveira informa que realizará o Pregão Eletrônico nº 064/2022,

CÂMARA MUNICIPAL DE JANDIRA

Tomada de Preços: nº 01/2022 - Adjudicação e Homologação
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de mobiliário para este Legislativo Fica ADJUDICADO e HOMOLOGADO o presente certame a favor da empresa N.V. COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS E SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO EM GERAL LTDA, para os lotes 1 e 2, e para o lote 3 a empresa
SERVPEL COMERCIAL LTDA.
Jandira, 18 de julho de 2022
Franklin Venancio da Silva Netto - Presidente

Prefeitura de Castilho
Comunicado da Comissão Permanente de Julgamento de Licitação,
da Prefeitura do Município de Castilho. Processo Licitatório 140/2022,
Concorrência 03/2022, tendo como objeto a contratação de empresa de
engenharia para execução de término das obras de construção de uma creche de educação infantil, com fornecimento de materiais, a serem executas
na Avenida A, atualmente Avenida Paulo Kunihiro Sato, Bairro Jardim Nova
York, Castilho – SP. Comunica a realização da Sessão Pública de Abertura
e Julgamento das Propostas Financeiras, no dia 22 de julho de 2022, às 15
horas, na sede da Prefeitura, sita na Praça da Matriz, 247, nesta cidade.
Castilho - SP, 18 de julho de 2022. Hélio Prates Brandão. Presidente.

Prefeitura de Castilho
Acha-se aberto na Prefeitura do Município de Castilho, Estado de São Paulo, o Processo Licitatório 71/2022, Tomada de Preços 09/2022, objetivando
a contratação de empresa qualificada para manutenção e adequação da
prainha municipal. Tipo: menor preço. Regime: empreitada global. Valor orçado: R$ 454.511,34. Encerramento: 04 de agosto de 2022, às 09 horas. O
edital completo e seus anexos serão fornecidos aos interessados, na Praça
da Matriz, 247, na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, e o arquivo digital será disponibilizado pelo e-mail: licitacao@castilho.sp.gov.br. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas
pelo interessado na Divisão de Licitações desta municipalidade, ou através
do telefone (18) 3741-9000 ramal 9034, quando o assunto se relacionar
com os termos do presente edital ou na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, através do telefone (18) 3741 1662, quando a dúvida se
relacionar com o objeto licitado. Castilho – SP, 18 de julho de 2022. Paulo
Duarte Boaventura – Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBATAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2022 - PROCESSO Nº 45/2022
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Corumbataí-SP, PREGÃO
PRESENCIAL - Nº 25/2022, do tipo menor preço, por empreitada de menor
preço global, visando prestação de serviços complementares continuados com dedicação
exclusiva de fonoaudiologia e psicologia para atendimento dos estudantes da Rede Municipal
de Ensino de Corumbataí/SP, conforme descrito no termo de referência, com encerramento
para credenciamento às 09h00min do dia 03/08/2022. Valor do Edital: Gratuito. O Edital e
seus Anexos estarão disponíveis para retirada no horário comercial na Prefeitura Municipal
de Corumbataí, sita à Rua 4, nº 147, Centro, Corumbataí-SP, mediante a apresentação de um
Pen Drive, de boa qualidade, para gravação do respectivo edital, através do e-mail licitacao@
corumbatai.sp.gov.br, devendo a empresa solicitante enviar os dados cadastrais, CNPJ,
Inscrição Estadual, endereço completo, telefone e e-mail ou pelo site www.corumbatai.sp.
gov.br com o respectivo preenchimento do comprovante de retirada do edital pelo site,
visando a eventual e futura comunicação entre esta prefeitura e empresa. Corumbataí,
18/07/2022. Pregoeiro (Portaria 7735/2022). Leandro Martinez – Prefeito Municipal.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS
DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45-2/2022 - PROCESSO Nº 200.780/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA
ESTABILIZADA DE CLORATO DE SÓDIO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E ÁCIDO
SULFÚRICO.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 03 de agosto de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 18 de julho de 2022. JOÃO JORGE DA COSTA - Diretor Geral.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - PROCESSO Nº 200.661/2022 E APENSOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 05 de agosto de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 18 de julho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral
Adjunto.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 - PROCESSO Nº 200.355/2022 E APENSOS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação estarão disponíveis para download no endereço http://licitacao-mgcon.mogidascruzes.sp.gov.br/. As
propostas serão recebidas até às 08h00min do dia 08 de agosto de 2022, exclusivamente em ambiente eletrônico, no endereço http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/.
Mogi das Cruzes, 18 de julho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral
Adjunto.
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 041/2022 - PROCESSO Nº 200.617/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUVAS BIPARTIDAS EM
FOFO.
EMPRESAS VENCEDORAS: Lotes 01, 02 e 03: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP no valor global de R$ 51.365,00 (cinquenta
e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais); Lotes 04, 05 e 07: STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. no valor global de R$ 82.150,00 (oitenta e dois mil,
cento e cinquenta reais); Lotes 08, 09, 10 e 11: MACCAFER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP no valor global de R$ 37.625,00 (trinta e sete
mil, seiscentos e vinte e cinco reais); Lote 06: Fracassado. Mogi das Cruzes, em 15 de
julho de 2022. MICHEL RECHE BERALDO - Diretor Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS n.° 010/2022.
Processo Administrativo n.º 115/2022. Levo ao conhecimento dos interessados que a
autoridade Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente ao OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL TÉCNICO
DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DE
ESPAÇO POR MEIO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA
PAULA ESPOSITO, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS
ANEXOS, para a empresa DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP sob o
CNPJ 14.634.377/0001-07, perfazendo um valor total de R$ 326.912,40. Araçoiaba da Serra,
18 de julho de 2022. José Carlos de Quevedo Junior. Prefeito. Ordenador de Despesa.

objetivando o registro de preços de materiais de odontologia, no dia 29 de julho de 2022, às

09:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na internet, nos

A4

EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
EMPRESA METROPOLITANA
DE
TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
URBANOS DE SÃO PAULO S.A.
CNPJ:
58.518.069/0001-91
CNPJ:
58.518.069/0001-91
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DANILO
GOMES
Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

EXTRATO DE ANULAÇÃO
Conforme ofício nº 144/2022 da Secretaria de Assistência Social, resolve
a Administração Pública ANULAR o processo licitatório nº 62/2022 - Registro de
preços para contratação de empresa para aplicação de cursos.
Cajuru, 18 de julho de 2022. Alex Moretini - Prefeito Municipal

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
AVISO DE ABERTURA

Encontra-se aberto na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP o Pregão Eletrônico PE DGA 529/2022, Processo
nº. 01-P-37827/2021, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592022OC00331 do tipo menor preço unitário por item,

destinado ao REGISTRO DE PREÇOS DE LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA O CAMPUS DE CAMPINAS.
O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 05/08/2022 às 09h30, sendo que a sessão será no mesmo dia

e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página

virtual da BEC/SP e no http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS
DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA
ASP FRANCISCO CARLOS CANESCHI DE BAURU
“AVISO DE LICITAÇÃO”
Encontra-se aberta no Centro de Detenção Provisória ASP Francisco Carlos Caneschi de Bauru,
Licitação na Modalidade Tomada de Preços 001/2022–CDPB, Processo n°. 130/18 – CDPB, SAP-PRC-2022/20476, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE GARAGEM
PARA VEÍCULOS OFICIAIS E ARQUIVO MORTO, sob o regime de empreitada por preços unitários.
Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão recebidos em sessão
pública, que será realizada no Centro de Detenção Provisória ASP Francisco Carlos Caneschi de
Bauru, sito à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 343- Distrito Industrial III, Bauru/SP,
iniciando-se no dia 12/08/2022, às 9:00 horas.
As visitas técnicas deverão ser realizadas no Centro de Detenção Provisória ASP Francisco Carlos Caneschi de Bauru, até o dia anterior ao do início da sessão pública e deverá ser previamente
agendada junto ao Núcleo Regional de Engenharia e Manutenção IV da Coordenadoria de Unidades
Prisionais da Região Noroeste do Estado (14) 3584-4450 ramal 2050 e 2051, das 08:00 ao 12:00 e
das 13:00 as 16:30 horas.
O edital da licitação poderá ser obtido e consultado na íntegra, gratuitamente no Centro Administrativo
do Centro de Detenção Provisória ASP Francisco Carlos Caneschi de Bauru, no endereço supracitado
e no sitio eletrônico www.e-negociospublicos.com.br. Informações adicionais poderão ser realizados
através do telefone: (14) 3161-3351 ou e-mail financascdpbauru@sap.sp.gov.br

endereços eletrônicos www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.louveira.sp.gov.br. Outras

informações pelo telefone (19) 3878-9700. Louveira, 18 de julho de 2022. MARCELO SILVA
SOUZA - Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS n.°
006/2022. Processo Administrativo n.º 093/2022. Levo ao conhecimento dos interessados
que a autoridade Municipal Adjudicou e Homologou o objeto desta licitação referente ao
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSÁVEL
TÉCNICO DEVIDAMENTE HABILITADO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA
DA PISTA DE CAMINHADA DO LAGO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DE DOIS
DECKS, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA/SP, CONFORME OS ANEXOS,
para a empresa J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI sob o CNPJ 09.262.709/0001-30, perfazendo
um valor total de R$ 544.850,81. Araçoiaba da Serra, 13 de julho de 2022. José Carlos de
Quevedo Junior. Prefeito. Ordenador de Despesa.

PIRACICABA

PREFEITURA DO MUNÍCIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 333/2022
OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços especializados
de atendimento médico.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/08/2022 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 01/08/2022 às 09h.
PREGÃO ELETRÔNICO nº 334/2022
OBJETO: Aquisição de kits compostos por coleção de livros e baú teatrinho personalizado, acompanhados de capacitação para os professores,
acerca do material e de estratégias de aprendizado.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/08/2022 às 08h00.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/08/2022 às 09h00.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 335/2022
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de multifuncional
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 01/08/2022, às 8h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 01/08/2022, às 9h.
Os Editais completos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico
http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Dúvidas: Fone (19) 3403-1020.
Piracicaba, 18 de julho de 2022.
Leonardo Vicentim Brancalion
Chefe do Setor de Licitações
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - DIVISÃO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022 – Tipo: Menor Preço Global
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de estudo hidrológico do
Rio Jacaré Pepira. Entrega dos envelopes nº 01 - “HABILITAÇÃO” e 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”: até as 09:00
(nove) horas do dia 03 de agosto de 2022. LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DAS SESSÕES
PÚBLICAS: Setor de Administração de Materiais, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro, Brotas-SP. EDITAL NA
ÍNTEGRA: À disposição dos interessados no Departamento de Administração de Materiais e Licitações, no endereço
supramencionado a partir de 20/07/2022. Informações através do telefone: (14) 3653-9900, em dias de expediente.
Brotas-SP, 15 de julho de 2022 - MARCIA FERNANDES CHECCO – Administradora de Materiais e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° 48/2022 – Edital nº 99/2022 - Processo n° 8386/2022 – Objeto:
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Específicos para atenção Básica de
Saúde Bucal - Prazo para recebimento de propostas: Das 10h00m do dia 19/07/2022 até às
08h00m do dia 08/08/2022. Início da disputa de preços: 08/08/2022 às 09h30m. Local para
Envio da Proposta Eletrônica: Bolsa de Licitações do Brasil. O edital encontra-se disponível
nos sites www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.
Pregão Eletrônico n° 41/2022 – Edital nº 87/2022 - Processo n° 7777/2022 – Objeto:
Registro de Preço de Equipamentos e Materiais para Organização e Sinalização do Sistema
Viário Urbano Sob a Circunscrição do Município de Ubatuba, com Instalação e Mão de Obra
- Prazo para recebimento de propostas: Das 10h00m do dia 19/07/2022 até às 08h00m do
dia 04/08/2022. Início da disputa de preços: 04/08/2022 às 09h30m. Local para Envio da
Proposta Eletrônica: Bolsa de Licitações do Brasil. O edital encontra-se disponível nos sites
www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.
Pregão Eletrônico n° 53/2022 – Edital nº 104/2022 - Processo n° 8.423/2022 – Objeto:
Registro de Preço de Insumos Odontológicos e de Enfermagem para Atender a Secretaria
Municipal de Saúde - Prazo para recebimento de propostas: Das 10h00m do dia 19/07/2022
até às 08h00m do dia 02/08/2022. Início da disputa de preços: 02/08/2022 às 09h30m.
Local para Envio da Proposta Eletrônica: Bolsa de Licitações do Brasil. O edital encontra-se
disponível nos sites www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.
Pregão Eletrônico n° 51/2022 – Edital nº 102/2022 - Processo n° 8.500/2022 – Objeto:
Registro de Preços de Concreto Asfáltico Ecológico para Manutenção de Vias Pavimentadas
no Município - Prazo para recebimento de propostas: Das 10h00m do dia 19/07/2022 até às
08h00m do dia 01/08/2022. Início da disputa de preços: 01/08/2022 às 09h30m. Local para
Envio da Proposta Eletrônica: Bolsa de Licitações do Brasil. O edital encontra-se disponível
nos sites www.bll.org.br e https://transparencia.ubatuba.sp.gov.br/home/.
COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022
Comunicamos aos interessados em participar do Pregão Eletrônico Nº 50/2022, edital nº
101/2022 que, considerando a necessidade de analisar as impugnações impetradas e
eventualmente, promover modificações no edital, a Sessão Pública designada para o dia
19/07/2022 às 15h00m está SUSPENSA por tempo indeterminado.
ADRIANO DIAS CAMPOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LUZITÂNIA-SP

EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Nova Luzitânia (SP), Procedimento Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022, objetivando a contratação de empresa para reforma
da praça da bíblia; Tipo: menor preço global; Edital nº. 039/2022; Processo nº. 1165/2022. Fica determinado o dia 04 de agosto de 2022, às 13h30min, para recebimento dos envelopes documentação e
proposta comercial, na forma do Edital. O Edital poderá ser retirado junto ao site www.novaluzitania.
sp.gov.br, ou pelo Setor de Licitação, sito à Rua Pedro Pereira Dias, nº 1.773 – Centro – Nova
Luzitânia (SP), e-mail: licitacao@novaluzitania.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas
pelo telefone (17) 3483 9200 e 3483 9204. Nova Luzitânia (SP), 18 de julho de 2022. MIGUEL JOSÉ
ARAÚJO JÚNIOR - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

AVISO - O Município de Hortolândia torna público aos
interessados, a Abertura do Pregão Eletrônico 102/2022, Edital
130/2022, PMH 3454/2022. Objeto: Aquisição de rações para
cães e gatos adultos e filhotes, farelo de trigo, ração para equino, fardo
de feno, ração para bovinos, ração úmida para cães, ração úmida para
gatos e areia Sanitária para gatos, para alimentação e higiene dos animais
abrigados no Departamento de Proteção e Bem Estar Animal da Prefeitura
de Hortolândia, conforme Memorial Descritivo. INÍCIO DO CADASTRO
DAS PROPOSTAS (iniciais/documentos de habilitação) 20/07/2022 a partir
das 8:00 horas, até 29/07/2022 as 9:00 horas. INÍCIO DO PREGÃO (fase
competitiva) 29/07/2022 às 9:30. Tempo de Disputa 10 minutos. Para todas
as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). LOCAL:
www.bbmnetlicitacoes.com.br. Além da plataforma eletrônica disponível no
website, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial
da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido > Licitações > ou
junto ao Departamento de Suprimentos, na Rua José Cláudio Alves dos
Santos, 585, Remanso Campineiro, Hortolândia/SP, das 08:00 às 17:00
horas, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância do
equivalente ao custo por folha da Administração, nos termos do Decreto
Municipal 4.992/2022. Hortolândia, 13 de julho de 2022. Ieda Manzano de
Oliveira/Secretária de Administração e Gestão de Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

1º AVISO DE ALTERAÇÃO da Concorrência Pública nº 01/2022 - Processo nº 130/2022 – Edital
nº 2.420/2022. Carlos Henrique Rossi Catalani, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei e considerando os pedidos de esclarecimento apresentados para a licitação em
epígrafe, resolve por ALTERAR o Edital da Concorrência Pública 01/2022. O 1º Termo de Alteração
completo e Edital Retificado encontram-se disponíveis no site: https://www.penapolis.sp.gov.br em
editais = editais de licitação = Concorrência Pública 01/2022.Penápolis, 15 de julho de 2022.
Carlos Henrique Rossi Catalani – Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2022
Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para realizar o
transporte intermunicipal dos trabalhadores e alunos de curso e ensino superior para cidades
vizinhas.
Informações pelo fone: (18) 3639 9029, site: http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos
DATA DA REALIZAÇÃO: 01/08/2022 – HORÁRIO: a partir das 09h00.
Roberto Doná - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 096/2022.PROC. ADM. n.º 910/2022.Tipo da Licitação: Menor Preço
Global.Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.Tendo em vista
alterações necessárias no Edital, a abertura da Sessão com o Credenciamento e entrega dos envelopes PROPOSTA; HABILITAÇÃO será: dia 08/AGOSTO/2022 –
ÀS 14h00. Cópias do Edital completo poderão ser retiradas, junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura nos dias úteis no horário das 12:00h às 16h30min
ou pelo site oficial da Prefeitura – www.saojoaquimdabarra.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (16) 3810-9010.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N.º 097/2022 - PROC. ADM. N.º 1660/2022.OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LUMINOTÉCNICOS, PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DE
TODO O MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.A Administração Municipal suspende temporariamente a licitação em
epígrafe para realizar alterações no edital que se fizerem necessárias.São Joaquim da Barra, 18 de julho de 2022.Dr. Wagner José Schmidt-Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 063/2022 - FAMESP/BAURU
Acha-se à disposição dos interessados do dia 19/07/2022 a 26/07/2022, das 08:00
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, na Célula de Gestão de Suprimentos
da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP/BAURU,
localizada na Av. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 1-100, Jardim Santos Dumont,
Município de Bauru, Estado de São Paulo, Fone (0xx14) 3103-4116, ou pelo site
https://www.famesp.org.br > COMPRAS > FAMESP-Bauru > Modalidade > Solicitacao
de Proposta Comercial, a Solicitação de proposta comercial para futura Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de locação 01 autoclave
horizontal a vapor de porta dupla, pelo período de 60 meses, para o Hospital de
Base de Bauru, conforme as especificações constantes no Anexo I desta solicitação,
para análise da Diretoria da FAMESP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

Aviso - O Município de Hortolândia torna pública a abertura a
CHAMADA PÚBLICA 03/2022, Edital 131/2022, para celebrar a
contratação da melhor proposta técnica e financeira de pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização
Social no âmbito do município de Hortolândia/SP, para celebrar CONTRATO
DE GESTÃO objetivando o apoio técnico, gerenciamento e execução de
ações e serviços da rede de saúde do Município, em consonância com as
Políticas de Saúde do SUS, diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde,
para assegurar assistência integral e gratuita à população, conforme
definido no Edital e seus Anexos. Período de Publicidade do Edital:
21/07/2022 a 19/08/2022 - Data da Sessão Pública: 22/08/2022 - Horário
da Sessão: 09h00 min. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio
eletrônico oficial da Prefeitura: www.hortolandia.sp.gov.br > Acesso rápido>
Licitações > ou junto ao Departamento de Suprimentos, Setor de Cadastro
da Prefeitura de Hortolândia, localizado na Rua José Cláudio Alves dos
Santos, 585, Remanso Campineiro, no Município de Hortolândia – SP,
no horário das 08:00 às 17:00 horas, mediante o recolhimento aos cofres
públicos da importância equivalente ao custo por folha da Administração.
Hortolândia, 18 de julho de 2022. Ieda Manzano de Oliveira / Secretária
Municipal de Administração e Gestão de Pessoal.
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DINHEIRO PÚBLICO. Atual sede nacional da

sigla foi comprada de ex-secretário do partido

PSC compra
imóveis de
ex-dirigente
por R$ 1,2 mi
A O PSC (Partido Social Cris-

tão) usou R$ 1,23 milhão do
fundo público partidário
para comprar imóveis de
um ex-dirigente do partido e
transformá-los em sua atual
sede nacional.
As seis salas no Rio de Janeiro foram adquiridas em
abril de 2019 do advogado
Antonio Oliboni, ex-secretário-geral do PSC, que as alugava para o partido desde fevereiro de 2017.
Tanto a legenda como
Oliboni afirmaram não ver
conflito de interesses no
negócio.
A compra da sede do PSC

foi um dos principais gastos
feitos por partidos políticos
no quadriênio 2017-2020. Os
dados dos gastos das legendas com verbas públicas no
período foram colhidos e organizados pelo Movimento
Transparência Partidária.
À época da transação, o
partido era comandado por
Pastor Everaldo, que foi candidato a presidente da República em 2014. Ele foi preso
em 2020 em meio às investigações de irregularidade
no governo de Wilson Witzel (PSC) no estado do Rio de
Janeiro. Atualmente, Pastor
Everaldo cumpre medidas

gazetasp.com.br
Terça-feira, 19 De julho De 2022

cautelares.
Pela lei, os partidos brasileiros políticos recebem
anualmente dinheiro público para seu custeio. A previsão para este ano é de um
rateio de cerca de R$ 1 bilhão
do Fundo Partidário, dividido na proporção dos votos
obtidos pelas 32 legendas nas
eleições para a Câmara dos
Deputados.
Em abril de 2019, Everaldo formalizou a compra das
seis salas da nova sede do
PSC, na rua Senador Dantas,
71, no centro do Rio. A entrada foi de R$ 114 mil, complementada por 36 prestações
de R$ 31 mil.
À época, o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) vinha considerando ilegal a compra de
imóveis pelos partidos com
recursos do fundo.
No entender dos ministros da corte, a compra das
sedes, se fosse necessária, deveria ocorrer com recursos
próprios da legenda. O uso
do Fundo Partidário só seria permitido para manutenção ou obras de benfeitorias
indispensáveis.
Alguns meses depois da
compra feita pelo Partido
Social Cristão, o Congresso
Nacional aprovou um projeto que afrouxou a lei dos
partidos políticos e permitiu
expressamente a compra de
bens móveis e imóveis pelas
siglas, além de construção de
sedes próprias.
Em 2000, Antonio Olibo-

‘Deixamos morrer de fome?’,
diz Guedes sobre críticas à PEC
Ministro afirmou que a transferência de renda é a medida correta
para enfrentar a fome e as dificuldades financeiras dos brasileiros

A O ministro da Economia,
Paulo Guedes, voltou a defender nesta segunda-feira a
PEC que elevou os benefícios
sociais do governo durante o
período eleitoral, com o argumento de que a medida
é necessária para enfrentar
a fome.
Em discurso na posse do
novo presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), João Pedro Nascimento,
ele repetiu também críticas
à oposição e à imprensa e
voltou a afirmar que o Brasil
está “condenado a crescer”.
O ministro da Economia
afirmou que a transferên-
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Ministro voltou a afirmar que o Brasil está ‘condenado a crescer’

AGÊNCIA BRASIL

À época da transação, o partido era comandado por Pastor Everaldo

No entender dos
ministros do
Tribunal Superior
Eleitoral, a compra
das sedes, se
fosse necessária,
deveria ocorrer
com recursos
próprios da
legenda

cia de renda é a medida correta para enfrentar a fome
e as dificuldades financeiras dos brasileiros, citando
como exemplo o maior uso
de lenha para cozinhar diante dos altos preços do gás de
cozinha.
“Se fazemos a transferência de renda, é medida eleitoreira”, reclamou. “Então deixamos morrer de fome?”
Ao mesmo tempo em que
usou a pobreza para justificar
a ampliação dos benefícios, o
ministro disse que os indicadores econômicos mostram
que a economia brasileira
está crescendo. Citou com
exemplo a queda do desemprego e revisões positivas
para o crescimento do PIB.
A elevada inflação, defendeu, está em tendência
de queda. “Não acreditem
nas histórias que colocam
o Brasil para baixo”, afirmou. “As pessoas, por política, sabotam o Brasil”.
(Nicola Pamplona, da FP)

ni perdeu o cargo de secretário de Justiça do estado do
Rio de Janeiro em meio às investigações de suspeitas de
sobrepreço no fornecimento
de quentinhas às penitenciárias fluminenses. Ele ocupou
por anos a secretaria-geral do
partido.
DEFESA.
Oliboni afirmou que deixou
o PSC e a vida política no início de 2017, dois anos antes
da venda das salas. Ele disse

A5

que a venda foi feita com pesquisa de mercado e atendeu
à necessidade do partido político, já que havia toda uma
infraestrutura instalada.
Em nota, o Partido Social
Cristão disse que comprou o
imóvel “para deixar de pagar
aluguel e incorporá-lo ao seu
patrimônio.”
“Antes da aquisição, em
2019, o espaço era alugado
via imobiliária. À época da
compra, o valor foi fixado
após avaliação de mercado,
resguardado o direito de preferência do locatário, o PSC.
Toda operação foi feita obedecendo os trâmites legais:
registro em cartório, comunicação à Receita Federal e
prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral.”
A sigla ressaltou ainda a
lei que, desde o fim de 2019,
autoriza a aquisição de sede
e disse que “Oliboni deixou
de exercer cargo na estrutura partidária em dezembro
de 2017, antes da compra do
imóvel.”
O gasto com imóvel do
PSC só rivaliza, de 2017 a
2020, com o do Republicanos de São Luís (MA). Em
agosto de 2018, o partido desembolsou R$ 1,25 milhão
para comprar um imóvel
que virou sede do partido no
Maranhão.
Nem a sigla nem o deputado federal Cleber Verde,
presidente estadual do partido, quiseram se manifestar.
(Ranier Bragon e Lucas Marchesini)

Moraes manda retirar
associação de PT ao PCC
A O ministro Alexandre de
Moraes, do TSE, determinou
a remoção de notícias falsas
que relacionam a facção criminosa PCC ao PT e ao assassinato de Celso Daniel em
2002, quando ele era prefeito
de Santo André, na Grande
São Paulo.
Moraes também ordenou,
em decisão assinada neste domingo (17), a remoção de conteúdos distorcidos que dão a
entender que o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
teria igualado pobres a papel
higiênico e que associam o
PT ao nazismo e ao fascismo.
Esses vídeos foram publicados em canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e tiveram participação
ou foram compartilhados por
parlamentares bolsonaristas.

A decisão determina a remoção de conteúdo dos sites
Jornal da Cidade e Jornal Minas Acontece e dos canais do
YouTube Dr. News, Políticabrasil24 e o perfil Zaquebrasil da plataforma Gettr, entre
outros.
“Há nítida percepção de
que as mentiras divulgadas
objetivam, de maneira fraudulenta, persuadir o eleitorado a acreditar que um dos
pré-candidatos e seu partido, além de terem participaram da morte do ex-prefeito
Celso Daniel, possuem ligação com o crime organizado,
com o fascismo e com o nazismo, tendo, ainda igualado
a população mais desafortunada ao papel higiênico”, afirma Moraes, em sua decisão.
(José Marques, da FP)

Homem acusado de dar 4
socos em mulher é autuado

Zelensky fala com Bolsonaro
sobre exportação de grãos

A Rafael Monteiro Leite, envolvido em uma briga durante uma festa no Jockey Club do
Rio no último fim de semana,
foi autuado pela Polícia Civil
por lesão corporal e ato obsceno. As informações são do “G1”.
Isabela Ferreira, a mulher
que denunciou ter sido agredida por Rafael, procurou a 15ª
DP, onde prestou queixa. No
local, ela afirmou que foi agredida pelo suspeito após reclamar que ele havia urinado próximo dela e de amigos. O caso,
segundo a vítima, ocorreu na
madrugada do domingo (17).
Nas redes sociais, Isabela
escreveu que foi atingida com
quatro socos no rosto e ofendida. “Pedi para que ele não
continuasse urinando naquele lugar, que fosse para um local mais recluso, pois ele estava desrespeitando as pessoas.
Logo em seguida, fui surpreen-

A O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta
segunda-feira (18) que discutiu
com o brasileiro Jair Bolsonaro
(PL) a importância das negociações para destravar a exportação de grãos do país de forma, nas palavras dele, “prevenir
contra a crise global de alimentos provocada pela Rússia”.
Bolsonaro havia dito, na
última quinta (14), que falaria
com Zelensky nesta segunda.
Segundo o presidente, ele apresentaria a solução para o fim
do conflito. “Vou dar minha
opinião a ele, o que eu acho.
Eu sei como seria a solução
do caso, mas não vou adiantar. Como acabou a guerra da
Argentina com o Reino Unido em 1982? É por aí”, disse à
CNN Brasil.
O ucraniano não comentou
essa declaração. Em um tuíte,
se resumiu a dizer que infor-

REPRODUÇÃO

Homem acusado de ofender e dar 4 socos em jovem é autuado
pela polícia do Rio; caso teria acontecido no último fim de semana
dida por esse sujeito com ofensas, ameaças e por fim, quatro
socos no rosto”, escreveu.
Segundo a TV Globo, o laudo prévio do exame de corpo
de delito de Isabela constatou

lesão leve. As autoridades realizaram o termo circunstanciado e Rafael vai responder
em liberdade pelos atos perante o Juizado Especial Criminal.
(GSP)

Bolsonaro
havia dito que
apresentaria
ao ucraniano a
solução para o
fim da guerra;
Zelensky não
comentou essa
declaração

mou Bolsonaro sobre a situação no front. “Convoco todos
os nossos parceiros para que
se juntem às sanções contra o
agressor”, escreveu.
Esta foi a primeira vez que
os dois líderes se falaram desde
o começo da guerra - Bolsonaro esteve com Vladimir Putin
em Moscou dias antes da invasão à Ucrânia e teve ao menos

um telefonema com o russo. O
presidente brasileiro e o Itamaraty já fizeram críticas à estratégia de sanções adotada pelo
Ocidente para isolar o Kremlin.
Nesta semana, Rússia e
Ucrânia devem voltar a negociar, mediadas pela Turquia e
pela ONU, para destravar a exportação de grãos.
‘TRAIÇÃO’.
Volodimir Zelensky nomeou
nesta segunda-feira funcionários interinos para substituir a
procuradora-geral e o encarregado da agência de Segurança
do país após suspeitas de traição terem levado à demissão
deles no domingo.
Zelenski disse que são investigados cerca de 650 casos de possível traição, ajuda e
cumplicidade com a Rússia entre funcionários de segurança
ucranianos. (FP)
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAÇÃO

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

FDE AVISA: ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS
A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE comunica às empresas interessadas que acha-se aberta licitação para execução de Serviços Especializados de Engenharia:
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00258/22/02 - FDE-PRC-2022/00411 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Paulo Rolim Rosa, Rua Igarapé da Bela Aurora, 435 – CHB Inácio Monteiro , em São
Paulo – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00259/22/02 - FDE-PRC-2022/00428 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE/ETEC Profa Brisadella Almeida Nobre/Martin Luther King (CL DESCENTR), Rua Santa Genoveva, 47 – Vila Califórnia – São Paulo – SP e EE Francisco De Assis Reys, Rua Bom Pastor, 1560 – Ipiranga
– São Paulo – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 11/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00260/22/02 - FDE-PRC-2022/00417 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Gerson de Moura Muzel, Avenida Carlos Alberto Bastos Machado, s/nº – Jardim Almeida
Prado – São Paulo – SP e EE David Zeiger, Rua Satélite Japetus, 30 – Jardim Maria Amália – São Paulo – SP
- ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00262/22/02 - FDE-PRC-2022/00419 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Dr Antonio Braz Gambarini, Rua Arnaldina dos Santos Cordeiro, 45 – Jardim Veloso – Osasco
– SP e EE Prof Geraldo Homero Franca Ottoni, Rua Bernardo Rolim de Moura, 129 – Vila Mirante – Pirituba
– São Paulo – SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/08/2022, às 10:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00263/22/02 - FDE-PRC-2022/00424 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Profa Maud Sá de Miranda Monteiro - Rua Falkenberg, 240 – Jd Comercial – Capão Redondo,
em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/08/2022, às 14:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00264/22/02 - FDE-PRC-2022/00425 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Joaquim Leme do Prado - Av. Imirim, 2113 – Imirim – Casa Verde , em SP - ABERTURA
DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 12/08/2022, às 15:00 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00265/22/02 - FDE-PRC-2022/00426 –PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Antonio Manoel Alves de Lima, Rua Pietro Casella, 7, Jardim São João , EE Antonio Aggio,
Rua Hercilia Gonçalves dos Santo, 16, Jardim Dulce, em São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA
E HORA): 15/08/2022, às 09:30 hs.
- TOMADA DE PREÇOS Nº: 70/00267/22/02 - FDE-PRC-2022/00430 –PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES): EE Prof Jandyra Vieira da Cunha Barra, Rua João Lopes de Lima, 1000 – Jd. Sapopemba, Jardim
Dulce, em São Paulo-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA): 15/08/2022, às 10:30 hs.
- CONCORRÊNCIA Nº: 69/00148/22/01 - FDE-PRC-2022/00351 – PRÉDIO(S) / LOCALIZAÇÃO(ÕES):
EE Pa Francisco Paiva de Figueiredo, Rua Helio Ferreira, 540 – Jd. Boa Esperança; EE São Francisco de
Assis, Rua José Amieiro, s/n – Pq Esnseada, no Guarujá-SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (DIA E HORA):
22/08/2022, às 09:30 hs
O(s) Edital(is) poderá(ão) ser obtido(s) gratuitamente nos endereços eletrônicos http://www.imprensaoficial.
com.br e www.fde.sp.gov.br. A(s) planilha(s) Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser dispostas
em formato BIN (arquivo de retorno - RET), gerada(s) OBRIGATORIAMENTE através do aplicativo DIGITAGRP, o qual deverá ser instalado individualmente por pessoa jurídica (CNPJ), para serem inserida(s) em
CD-ROM - (APLICATIVO DIGITA GRPV5003 PLANILHA QUANTITATIVA - versão JANEIRO / 2021 http://
www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoes.aspx?codigoMenu=28) (MANUAL DE INSTALAÇÃOhttp://file.fde.sp.gov.br/portalfde/Arquivo/DocLicitacoes/Manual_do_Sistema_de_Digitacao_de_Propostas_Versao_para_o_site.pdf) através do endereço eletrônico www.fde.sp.gov.br – Licitações. A(s) planilha(s)
Quantitativa(s) de Serviços e Preços deverá(ao) ser(em) adquirida(s) através do endereço eletrônico www.
fde.sp.gov.br - Licitações. Os invólucros contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS e os DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO juntamente com a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, Declaração
de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaração de enquadramento como
cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, deverão
ser entregues devidamente acompanhados da Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA,
conforme o caso, no ato de abertura da sessão, na Sala de Licitações no 1º Andar – Gerência de Licitações da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, na Av. São Luís, 99 - São Paulo - SP. Esta(s)
Licitação(ões) será(ão) processada(s) em conformidade com a LEI FEDERAL nº 8.666/93, com a Lei Estadual
nº 6.544/89 e suas alterações, em especial aquelas decorrentes da Lei Estadual 13.121/08, e com o disposto
nas CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DA FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. As propostas deverão obedecer, rigorosamente, o estabelecido
no(s) edital(is). ROBERTO POMPEI GOUVEIA - Gerente de Licitações

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 12.881 DE 15 DE JULHO DE 2022.
DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GERENTE E FISCAL DE CONTRATO CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR ADRIEL SOARES DA SILVA, RG nº 25.179.260-2, CPF nº 204.967.118-06, cargo de Secretário de Segurança
Pública, para Gerente de Contrato e SIDNEI DE SOUZA, RG nº 23.334.647-8, CPF nº 118.306.918-99, cargo de Comandante da Guarda
Civil Municipal para Fiscal de Contrato, onde irão acompanhar e fiscalizar a execução do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, contratado através do Processo nº 11036/2022, Pregão Eletrônico
52/2022, com as empresas: VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI – EPP.
Art. 2º. DESIGNAR CELSO FERNANDO IVERSEN, RG nº 22.754.053-0, CPF nº 142.182.748-43, cargo de Secretário de Educação, para
Gerente de Contrato e LUIZ HENRIQUE COLOMBO, RG nº 22.188.743-X, CPF nº 095.103.248-84, cargo de Assistente Administrativo
para Fiscal de Contrato, VALDIRENE CARDOSO DE OLIVEIRA PRADO, RG nº 19.510.854, CPF nº 107.033.138-43, cargo de Secretária
de Saúde, para Gerente de Contrato e MARCELO BUENO DOS SANTOS, RG nº 30.723.120-3, CPF nº 275.530.828-13, cargo de
Encarregado de Controle de Vetores para Fiscal de Contrato, ANA LÍGIA SIMÕES RIBALDO, RG n° 32.727.079-2, CPF nº 292.915.67833, cargo de Secretária de Assistência Social, para Gerente de Contrato e TÂNIA CRISTINA DA SILVA , RG nº 25.772.167-8, CPF nº
275.530.828-13, cargo de Assistente Administrativo para Fiscal de Contrato, onde irão acompanhar e fiscalizar a execução do objeto:
AQUISIÇÃO DE TRANSPALETE HIDRAULICO, contratado através do Processo nº 10202/2022, Pregão Eletrônico 49/2022, com a
empresa: M R COMPRESSORES LTDA ME.
Art. 3º. DESIGNAR ADRIEL SOARES DA SILVA, RG nº 25.179.260-2, CPF nº 204.967.118-06, cargo de Secretário de Segurança Pública,
para Gerente de Contrato e IRTON MAURICIO DE OLIVEIRA FILHO, RG nº 42.830.068-6, CPF nº 303.147.958-04, cargo de Chefe de
Fiscalização de Transito, MARCELO DOS SANTOS, RG nº 30.269.818-8, CPF nº 290.297.648-80, cargo de Bombeiro e SIDNEI DE
SOUZA, RG nº 23.334.647-8, CPF nº 118.306.918-99, cargo de Comandante da Guarda Civil Municipal para Fiscais de Contrato, ANA
LÍGIA SIMÕES RIBALDO, RG n° 32.727.079-2, CPF nº 292.915.678-33, cargo de Secretária de Assistência Social, para Gerente de
Contrato e TÂNIA CRISTINA DA SILVA , RG nº 25.772.167-8, CPF nº 275.530.828-13, cargo de Assistente Administrativo para Fiscal de
Contrato, CELSO FERNANDO IVERSEN, RG nº 22.754.053-0, CPF nº 142.182.748-43, cargo de Secretário de Educação, para Gerente
de Contrato e LUIZ HENRIQUE COLOMBO, RG nº 22.188.743-X, CPF nº 095.103.248-84, cargo de Assistente Administrativo para Fiscal
de Contrato, MATHEUS BRIENZA DE OLIVEIRA RAVELLI, RG nº 48.736.727-3, CPF nº 406.289.398-33, Secretário de Planejamento e
Gestão para Gerentes de Contrato e JULIEN GIACOMELI, RG nº 49.055.908-6, CPF nº 422.728.167-78, cargo de Chefe de Segurança do
Trabalho para Fiscal de Contrato, VALDIRENE CARDOSO DE OLIVEIRA PRADO, RG nº 19.510.854, CPF nº 107.033.138-43, cargo de
Secretária de Saúde, para Gerente de Contrato e EDENILCE JACOB DOS SANTOS, RG nº 30.247.030-X, CPF nº 282.638.528-38, cargo
de Enfermeiro Padrão/Sus para Fiscal de Contrato, onde irão acompanhar e fiscalizar a execução do objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE EPI’S, contratado através do Processo nº 7714/2022, Pregão Eletrônico 48/2022, com as empresas: ESTRELA
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, PROLINE MATERIAL HOSPITALAR – EIRELI, GTMED
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, HRMED PRODUTOS E SERVIÇOS
HOSPITALARES LTDA, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, PARANA MED
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI, TOTAL PROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Art. 4º. Nos termos do art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 COMPETE ao designado:
a) Controlar e fiscalizar, formalmente, quantidades requisitadas e entregues ou executadas pelo contratado;
b) Receber, conferir, controlar e fiscalizar a quantidade e qualidade dos produtos e/ou serviços contratados ou solicitar formalmente dos
usuários a respeito, quando o gestor não for o usuário.
c) Receber, conferir e aprovar para pagamento as notas ou documentos fiscais, referente ao contrato, assinado e identificando-se no corpo
desses documentos;
d) Emitir análise sobre aditamentos, observando condições definidas neste;
e) Solicitar aplicação de penalidades previstas nos contratos, caracterizando a infração cometida pelo contratado;
f) Fazer previsões e solicitações de entregas de produtos;g) Controlar vencimentos de prazos e quantidades contratadas e validade da
caução, quando aplicável aos contratos;
h) Tomar providências necessárias à continuidade, no caso de ser o gestor de contrato fornecimento de materiais ou de serviços contínuos;
i) Fornecer informação, a respeito do cumprimento dos contratos, sempre que entender necessário, ou sempre que for provocado.
j) Deverá fiscalizar e exigir a comprovação dos recolhimentos para com o INSS e FGTS, nos termos das cláusulas contratuais;
k) Deverá acompanhar se os empregados estão devidamente registrados, quando o contrato assim, o exigir;
l) O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; e, m) As decisões e providências que ultrapassarem
a competência do representante deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
Art. 5º. Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS

ERRATA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022
Na edição do jornal com data de 18/07/2022, onde se lê: O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos
interessados no Departamento de Administração de Materiais, Licitações e Contratos , sito à Rua Benjamin Constant,
nº 300, Centro- Brotas-SP, bem como no site oficial do Município (www.brotas.sp.gov.br), a partir de 16/05/2022.
LEIA-SE: O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no Departamento de Administração de
Materiais, Licitações e Contratos, sito à Rua Benjamin Constant, nº 300, Centro- Brotas-SP, bem como no site oficial
do Município (www.brotas.sp.gov.br), a partir de 19/07/2022.
Brotas-SP, 18 de julho de 2022 - Marcia Fernandes Checco - Administradora de Materiais e Licitações.

AGÊNCIA DESTAK DE PUB

Editais, Atas, Balanços, Avisos, D
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ
ANTÔNIO
e-mail:
destak@destakpu
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022
Acha-se aberto, no município de Luiz Antônio/SP o Pregão Presencial nº. 018/2022 - Processo
015/2022,
Tel /n°.Fax:
(11)31
adotando como critério de julgamento o de menor preço por km efetivamente rodado / por item, cujo objeto é

Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-461
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@re

o registro de preços para futura e eventual prestação dos serviços de transporte intermunicipal eventual de
passageiros, através de veículos tipo ônibus, VAN e PAS / Automóvel, adequados e legalizados e com motoristas
devidamente habilitados, de acordo com as disposições do código de trânsito brasileiro e demais normas em
vigor, para atender as necessidades das Secretarias, Departamentos e Setores deste órgão licitante, que será regida
pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. Encerramento
e abertura dos envelopes: 01 (um) de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00min00seg (nove horas). O
Edital completo e seus anexos poderão ser consultados e retirados gratuitamente pelo site: www.luizantonio.sp.gov.
br, diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura Municipal, localizada na Avenida da
Saudade nº. 30, Centro, nesta, no horário de expediente, ou solicitado através do e-mail: licitacao@luizantonio.
sp.gov.br. Demais Informações pelo tel. (16) 3983-9000 – Departamento de Compras e Licitações.
Luiz Antônio/SP, 18 de julho de 2022. (a) Rodrigo Mello Marques - Prefeito Municipal

atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@
Autorização de Publicação
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AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 15 DE JULHO DE 2022.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.
ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada na imprensa oficial do município e disponibilizada no site da Prefeitura de Porto Feliz em
https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/porto-feliz
Att: Vera Dias
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial Substituto EDUARDO OLIVEIRA, 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 1.373.931, em 17 de setembro de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO
DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Especial Urbana – artigo
nº 1.240 do Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido
dispositivo legal, apresentados por MÁRCIA DE OLIVEIRA LIMA, brasileira, divorciada, técnica de
enfermagem, residente e domiciliada nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com
animus domini, somada à de seus antecessores, desde 23 de junho de 2.008, que adquiriu através do
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de direitos possessórios datado de 05 de agosto de
2009 celebrado com WILSON CAETANO CAMPOLINA e sua mulher LENIRA DE SOUZA CAMPOLINA, e que estes adquiriram através de Escritura de Cessão e Transferência, lavrada em 23 de junho
de 2008, dos cedentes: SEBASTIÃO CARLOS SALLES FIGUEIRA e sua mulher LUCIANA FERREIRA DE SOUZA; WANDERLEY SCARAMUSSI e sua mulher LUISA HELENA DE SOUZA SCARAMUSSI; e MARIO SERGIO PASSARELO e sua mulher SILVIA FERREIRA DE SOUZA PASSARELO;
posse essa que se refere ao IMÓVEL com área construída de 110,00m², situado Rua Alexandre Eder,
n° 96, antiga Rua Bandeirantes, e seu terreno com área de superfície de 250,87m², correspondente
ao lote nº 07 da quadra B, do loteamento denominado “Vila Aparecida”, 29° Subdistrito – Santo Amaro;
cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 121.140.0013-2; imóvel esse
registrado em área maior, conforme a Matrícula nº 292.502, sob a titularidade dominial de DERRICK
JOHN BRADFIELD, aposentado, e sua mulher CLEOPATRA VIOLANTE BRADFIELD, do lar, brasileiros. 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, DERRICK JOHN BRADFIELD, CLEOPATRA VIOLANTE BRADFIELD, SEBASTIÃO
CARLOS SALLES FIGUEIRA, LUCIANA FERREIRA DE SOUZA; WANDERLEY SCARAMUSSI,
LUISA HELENA DE SOUZA SCARAMUSSI, MARIO SERGIO PASSARELO, SILVIA FERREIRA DE
SOUZA PASSARELO, WILSON CAETANO CAMPOLINA, LENIRA DE SOUZA CAMPOLINA, IZABEL
CRISTINA CORREIA, ELIZABETH DOS SANTOS CORREIA SILVA, JOÃO BAPTISTA DA SILVA,
CRISTIANE FRANCISCA CORREIA FUSCHI, LUIZ CARLOS FUSCHI, FABIO ISRAEL CORREIA,
AMARAL CARDOSO PEREIRA e ANTÔNIO CARDOSO, oferecerem eventual(is) impugnação(ões),
desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem assim aos confrontantes, sob pena
de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo seguir o curso previsto na referida
Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela Corregedoria Geral do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº 65, do Conselho Nacional de
Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência de qualquer reclamação por
escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que trata o artigo nº 216-A da Lei
nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da Capital, aos 14 de julho de
2.022. O Oficial Substituto.

SF 509 Participações Societárias S.A.

(em constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações
Aos 14/03/2022, às 10h, na sede, SP/SP. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente:
Sr. Luis Guilherme de Souza Silva; Secretário: Sr. Lawrence Santini Echenique. Deliberações:
Deliberaram o quanto segue: 1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de SF 509
Participações Societárias S.A. 2. Aprovar, a subscrição de 400 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, emitidas por R$1,00 cada, totalizando um valor de R$400,00 e a integralização parcial de
10% do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores. 3. Aprovar o Estatuto Social da Companhia.
Aprovar a eleição de (i) Sr. Luis Guilherme de Souza Silva para a posição de Diretor; (ii) Sr. Lawrence
Santini Echenique para a posição de Diretor. Aprovar que as publicações ocorrerão em jornais que
sigam os parâmetros estabelecidos pela Lei vigente das Sociedades por Ações, quando necessárias.
Encerramento: Formalidades legais. Extrato da ata. São Paulo, 14/03/2022. Mesa: Luis Guilherme de
Souza Silva - Presidente; Lawrence Santini Echenique - Secretário. Acionistas: Totalidade.
JUCESP/NIRE nº 3530058906-8 em 22/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP.
Edital de Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1011708-47.2014.8.26.0161. A Dra. Erika Diniz, Juíza de Direito da 1ª Vara
Cível do Foro da Comarca de Diadema/SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Carlos Alberto Miranda dos Santos, CPF/MF
591.178.348-72, que Banco Bradesco S/A., ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário),
objetivando a cobrança da quantia de R$ 84.891,09 (julho/2019), que será atualizado até a data do efetivo pagamento,
correspondente ao saldo devido pela Cédula de Crédito Bancário, sob o número 255.837,097, firmado em 30/10/2012. Ocorre
que o réu não honrou com os pagamentos, tornando-se inadimplente. Estando em lugar ignorado, incerto e não sabido, foi deferida
a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor mencionado, caso em que os honorários
serão reduzidos pela metade; Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%),
também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), após proceda-se a imediata penhora e avaliação de bens; com
ou sem penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo reconhecendo seu débito,
o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e, requerer o pagamento do restante em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (Lei 11.382/2006). Decorrido o prazo para oferecimento de
resposta (art. 231, inciso IV, NCPC), será nomeado curador especial ao executado (art. 257, IV e art. 72, inciso II NCPC), na ausência
dos quais, prosseguirá o feito nos seus ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Diadema, 30
de junho de 2022.

Clealco Açúcar e Álcool S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 45.483.450/0001-10
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser
realizada no dia 28/07/2022, a partir das 09h00, no Centro Cultural “Kenkiti Kimura”, localizado na Rua Rio
Grande do Sul, s/nº, na cidade de Clementina/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Em AGO: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar e discutir e votar as DF’s do exercício findo da
safra 21-22; 2. Deliberar sobre o resultado do exercício findo da safra SF 21-22; 3. Eleição do Presidente e
Vice-Presidente do Conselho de Administração e dos Conselheiros com mandato de 3 anos; 4. Eleger os
membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o exercício da safra 22-23; 5. Fixar a remuneração Global dos administradores para o exercício da safra 22-23. Em AGE: 1. Instalação do Conselho Fiscal
para o exercício da safra 22-23; 2. Outros assuntos. Clementina, 15/07/2022. Silvana Lacava Ruffato de
Angeles - Presidente do Conselho de Administração.
(16,19,20)

e-mail: destak@destakpublicidade.com.br
Tel / Fax: (11)3107-0933




/ Raquel Gomes - “Gazeta
de São Paulo”- Fone: (11) 372916 e


 3 cm
COLETTA BIOENERGIA
6600 /DELLA
94390-6803
/ S.A.
5051-7723 / 5051-4611

CNPJ 44.691.236/0001-97
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Ficam convocadose-mail:
os Srs. (as) acionistas
desta Companhia a se reunirem em sua sede
social na
        
            

Estrada Municipal Domenico Dalla Coletta, BRI 351, km 1,9, Bariri - SP, na sala do Conselho/Reuniões
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de forma presencial, a realizar se, no dia 30 de julho de 2022, às 10h00, para deliberação sobre as seguintes matérias que compõem
a "Ordem do Dia": a) Eleição de um membro do Conselho de Administração para o biênio 01/04/2022
a 31/03/2024. Bariri (SP), 14 de julho de 2022. José Roberto Dalla Coletta Presidente do Conselho de
Administração.
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Indústria e Comércio Jolitex Ltda.
CNPJ (MF): 61.808.531/0003-61
BALANÇO PATRIMONIAL - Valores em Reais (R$)
Em 31/12/2021

ATIVO
Em 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
12.374.480,71
34.368.107,82
Clientes em geral
50.521.081,97
51.256.214,40
Estoques
77.262.811,00
34.205.915,77
Imposto a compensar
3.422.381,32
1.158.020,09
Adiantamento a fornecedores
3.847.879,86
11.299.102,74
Outros créditos
256.672,97
134.861,50
Total do ativo circulante
147.685.307,83
132.422.222,32
Não circulante
Impostos a recuperar
13.677,44
14.930,19
Depósitos judiciais
439.083,65
369.742,09
Total do ativo não circulante
452.761,09
384.672,28
Imobilizado
54.923.616,91
55.449.318,78
Intangível
55.463,66
94.268,77
Total do ativo
203.117.149,49
188.350.482,15
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
5.802.416,73
4.590.101,66
Empréstimos e financiamentos
4.149.888,36
1.118.828,98
Obrigações trabalhistas e sociais
2.924.032,40
2.349.119,44
Obrigações fiscais
901.572,68
1.759.118,01
Partes relacionadas
1.161.400,50
12,92
Outras obrigações
4.549.188,22
5.165.951,00
Total do passivo circulante
19.488.498,89
14.983.132,01
Não circulante
Empréstimos e financiamentos LP
97.802,28
4.182.107,39
Obrigações fiscais LP
1.442.815,33
1.829.148,61
Partes relacionadas LP
47.511.063,87
47.632.057,47
Provisões para contingências
201.000,00
890.300,00
Impostos diferidos
15.991.049,13
16.026.081,29
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
65.243.730,61
70.559.694,76
Capital social
12.000.000,00
12.000.000,00
Reserva de lucro
75.343.471,58
59.698.203,41
Ajuste de avaliação patrimonial
31.041.448,41
31.109.451,97
Total do patrimônio líquido
118.384.919,99
102.807.655,38
Total do passivo
203.117.149,49
188.350.482,15
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Valores em Reais (R$)
De 01/01 a
De 01/01 a
31/12/2021
31/12/2020
Receita líquida de venda
219.600.790,15
166.319.188,44
Custo dos produtos vendidos
(156.223.034,59)
(108.212.816,23)
Lucro bruto
63.377.755,56
58.106.372,21
Despesas operacionais
Pessoal
(12.373.340,64)
(12.956.750,77)
Comerciais
(28.908.808,40)
(23.861.209,78)
Gerais e administrativas
(17.886.616,71)
(14.919.571,15)
Outras receitas (despesas)
19.248.570,39
15.874.071,59
Total das despesas operacionais
(39.920.195,36)
(35.863.460,11)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
23.457.560,20
22.242.912,10
Receitas financeiras
16.570.202,73
17.186.908,38
Despesas financeiras
(11.881.089,31)
(9.267.869,27)
Lucro antes dos tributos
28.146.673,62
30.161.951,21
Imposto de renda e contribuição social diferidos
35.032,16
44.033,98
Imposto de renda e contribuição social corrente
(2.966.638,05)
(4.158.908,70)
Lucro do exercício
25.215.067,73
26.047.076,49
Lucro por quota
2,10
2,17
Gabriel Andre Katz Hohn | Regisvaldo Regis Coimbra - Contador - CRC 1BA016614 T SP
As demonstrações financeiras na íntegra e parecer dos auditores independentes,
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 DIAS - 11º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA CAPITAL, por seu Oficial Substituto EDUARDO OLIVEIRA, conforme dispõe o Artigo nº 216A da Lei Federal nº. 6.015/73, FAZ SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que foi
prenotado sob o nº 1.370.832, em 30 de agosto de 2021, neste Serviço Registral, REQUERIMENTO
DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO (Usucapião Ordinária – artigo nº 1.242
do Código Civil), instruído com a Ata Notarial e demais documentos elencados no referido dispositivo
legal, apresentados por PATRICIA AMARAL HERREN, brasileira, solteira, do lar, residente e domiciliada nesta Capital, a qual alega deter a posse mansa e pacífica, com animus domini, desde 15 de
julho de 1992, que adquiriu através do contrato particular de compromisso de venda e compra celebrado com ELI DUAR e ZORAIDE CLAIR ROCHA, e que estes adquiriram diretamente dos titulares
de domínio através de contrato celebrado em 02 de fevereiro de 1.961; posse essa que se refere
ao IMÓVEL correspondente ao PRÉDIO situado na Rua Agostinho Pereira Bacelar, nº 13, antiga
Rua M, com área construída de 187,80m², e seu terreno correspondente ao lote 08 da quadra “L”,
do loteamento denominado Vila Joaniza, 29° Subdistrito – Santo Amaro, com área de superfície de
220,21m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo, pelo contribuinte sob o nº 120.432.0008-08;
imóvel esse registrado em área maior, conforme a Transcrição nº 10.663 do 1º Cartório de Registro
de Imóveis desta Capital, sob a titularidade dominial do Espólio de JOÃO ABLAS PERROUD e sua
mulher NIZA VERT PERROUD. 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, Espólios de JOÃO ABLAS PERROUD e NIZA VERT PERROUD, ELI DUARTE, ZORAIDE CLAIR ROCHA, SEBASTIÃO TEIXEIRA, HELENA MARIA TEIXEIRA, VITOR MANUEL DA ROCHA MARTINS e MARIA AUXILIADORA DORNELA MARTINS, oferecerem eventual(is) impugnação(ões), desde que fundamentada(s), em face ao titular de domínio, bem
assim aos confrontantes, sob pena de não ser(em) considerada(s) e o procedimento administrativo
seguir o curso previsto na referida Lei Federal nº. 6.015/1973, e nas Normas de Serviço editadas pela
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ainda a teor do Provimento nº
65, do Conselho Nacional de Justiça. Decorridos 15 dias da data da publicação deste, e na ausência
de qualquer reclamação por escrito de quem se julgar prejudicado, proceder-se-á ao registro de que
trata o artigo nº 216-A da Lei nº 6.015/73. Dado e passado no 11º Registro de Imóveis da Comarca da
Capital, aos 14 de julho de 2.022. O Oficial Substituto.

A7

Indústria de Feltros Santa Fé S.A.

CNPJ Nº 60.730.512/0001-35
Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais - R$)
Demonstrações das Mutações do Patrimôno Líquido
Balanços Patrimoniais
Capital Reserva de Resultados Lucros (prejuízos)
Ativo
31/12/21
31/12/20
social Lucros Legal abrangentes
acumulados
Total
Circulante
33.981.640 33.821.973
1.332.465
695.026
2.826
7.983.692 10.014.009
Caixa e equivalentes de caixa
2.934.731 5.284.195 Saldos em 31/12/2020
(2.428.349) (2.428.349)
Títulos e valores mobiliários
6.248.535 6.902.487 Distribuição de dividendos
7.972.227 7.972.227
Contas a Receber de Clientes
8.487.281 5.856.701 Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
398.611
(398.611)
Estoques
13.653.246 8.996.105 Constituição da reserva legal
1.332.465
1.093.637
2.826
13.128.960 15.557.888
Impostos a Recuperar
2.150.977 2.055.835 Saldos em 31/12/2021
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Demonstrações do Resultado
Outros créditos
506.871 4.726.651
Não Circulante
7.812.415 5.510.875
31/12/21
31/12/20 Fluxo de Caixa das
IR e CS diferidos
- Receita Líquida
103.295.096 90.318.601 Atividades Operacionais
31/12/21
31/12/20
Garantias contratuais
412.984
391.288 Custo dos Produtos Vendidos
(60.800.537) (50.682.482) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
7.972.227 13.900.511
Outros créditos
479.778 Lucro Bruto
42.494.559 39.636.120 Ajustes para reconciliar o lucro líquido
Intangível
373.090
318.291 (Despesas) Receitas Operacionais
do exercício com o caixa líquido
Investimentos
110.860
295.100 Gerais e administrativas
(14.151.579) (11.994.787) aplicado nas atividades operacionais:
Imobilizado
4.092.992 4.026.418 Comercial e com vendas
(4.992.387) (6.217.771) Depreciação
(3.133.338) 1.863.084
Imovel Direito de Uso
2.822.489
- Depreciação e Amortização
(3.133.338) (1.863.084) Lucro (Prejuízo) acumulado
(2.428.349) (5.913.992)
Total do Ativo
41.794.055 39.332.848 Outras receitas operacionais, líquidas
1.037.127
881.981 Integralização de capital social
- 1.332.465
(21.240.178) (19.193.662) Provisão para contingência
Passivo e Patrimônio Líquido
31/12/21
31/12/20
Circulante
18.184.303 24.830.151 Lucro Operacional Antes
Reserva de Capital
398.611
do
Resultado
Financeiro
21.254.381
20.442.458
Empréstimos e financiamentos
6.932.272 14.172.329
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
(808.231)
(387.888) Variação das contas a receber
Fornecedores
2.769.980 1.733.533 Resultado Financeiro
(2.630.581) (5.856.701)
(10.292)
(2.991) Variação dos estoques
Obrigações sociais e previdenciárias
3.385.168 3.466.721 Resultado Não Operaconal
(4.657.140) (8.996.105)
(7.325.085) (1.831.157) Variação de outros ativos circulantes
Obrigações tributárias
1.497.250 3.744.210 Juros Sobre Capital Próprio
4.124.638 (6.782.485)
Lucro
Operacional
e
Antes
Outras contas a pagar
479.550 1.713.357
Aumento (redução) nos
13.110.774 18.220.422 passivos operacionais:
Arrendamento Imóvel
2.749.796
- do IR e da CS
Parcelamentos Tributários
370.289
- IR e Contribuição Social
Variação de fornecedores
1.036.447 1.733.533
(5.138.547) (4.319.911) Variação de outros
Não Circulante
8.051.864 4.488.688 Correntes
Diferidos
(5.138.547)
(4.319.911)
Empréstimos e Financiamentos
6.170.715 3.708.441
passivos circulantes
(1.201.630) 9.619.315
7.972.227 13.900.511 Caixa Líquido Gerado (Consumido)
Parcelamentos Tributários
1.284.770
140.741 (Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício
Outras contas a pagar
596.378
639.506 (Prejuízo) Lucro Do Exercício por Ação
pelas Atividades Operacionais
(519.115)
899.623
0,0009
0,0016 Fluxo de Caixa das Atividades
Patrimônio Líquido
15.557.888 10.014.009 (Básico e Diluído) - R$
Capital Social
1.332.465 1.332.465
Demonstrações do Resultado Abrangente
de Investimento
Reserva de Capital
1.093.637
695.026
31/12/21
31/12/20 Investimentos no Realizável
Resultados abrangentes
2.826
2.826 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
458.081
(871.065)
7.972.227 13.900.511 a Longo Prazo
Lucro (Prejuízo) acumulado
5.156.733 (5.221.792) Outros resultados abrangentes - Item que não
Investimentos no Imobilizado
5.834.454 (6.207.793)
Lucro (Prejuízo) do exercício
7.972.227 13.205.485 poderá ser revertido ao resultado do exercício
Investimentos em títulos
Total do Passivo
41.794.055 39.332.848 Ajuste de avaliação patrimonial
653.952 (6.902.487)
- e valores mobiliários
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Investimentos em Participações Societárias
Resultado Abrangente
Outros
investimentos
de
Permanentes
184.241
(295.100)
Total
do
Exercício
7.972.227
13.900.511
1. Informações Gerais: A Indústria de Feltros Santa Fé S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade por ações, de capital fechado, que tem ou suas controladas se tornam parte das disposições contratuais Caixa Líquido Gerado (Consumido)
6.611.613 (13.376.822)
como atividade preponderante industrialização e comercialização do instrumento. A Sociedade e suas controladas possuem os se- pelas Atividades de Investimentos
de feltros, tecidos e falsos tecidos, de lã e outras fibras e seus guintes principais passivos financeiros: Passivos financeiros: são Fluxo de Caixa das Atividades
de
Financiamento
resíduos, de cobertores e de artigo confeccionados com feltros e reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescidos de quaisquer
(4.777.783) 17.880.770
falsos tecidos. As operações fabris estão concentradas na Matriz custos de transação atribuíveis, e, posteriormente, registrados pelo Empréstimos e financiamentos
1.144.029
140.741
em Guarulhos - SP e na Filial em Mogi das Cruzes - SP. 2. Re- custo amortizado através do método dos juros efetivos. Os principais Pagamento de Tributos
Outras
contas
a
pagar
(43.128)
639.506
sumo das Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de passivos financeiros classificados nessa categoria são: (i) forneceCaixa
Líquido
Gerado
(Consumido)
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade foram dores; (ii) empréstimos e financiamentos; e (iii) outras contas a pa2.934.731 5.284.195
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra- gar. Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e pelas Atividades de Financiamento
(2.349.464) 5.284.195
sil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas apresentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de com- Variação Líquida do Caixa
Caixa
Mais
Equivalentes
incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, pensação dos valores e haja a intenção de liquidação, em uma base
de Caixa Iniciais
5.284.195
as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê
líquida, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Caixa Mais Equivalentes
de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho
2.3. Lucro básico e diluído por ação: O lucro básico por ação é de Caixa Finais
2.934.731 5.284.195
Federal de Contabilidade - CFC. As demonstrações financeiras são
calculado com base na média ponderada do número de ações em vestimentos até o momento do seu efetivo resgate. c) Gestão de
apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de apresencirculação durante o período de divulgação. Para os exercícios apre- risco de capital: A Sociedade administra seu capital para continuar
tação da Sociedade no Brasil. 2.2. Instrumentos financeiros: a)
Ativos financeiros: São reconhecidos inicialmente na data em que sentados, a Sociedade não tem nenhum instrumento potencial equi- com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza
foram originados ou na data da negociação em que a Sociedade se valente a ações que pudesse ter efeito dilutivo; dessa forma, o lucro o retorno das partes interessadas ou envolvidas em suas operatornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento. básico por ação é equivalente ao resultado diluído por ação. 2.4. ções por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimôO não reconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os di- Novas normas, alterações e interpretações de normas: a) As nio. d) Gestão de risco de moeda estrangeira: A Administração
reitos contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram normas internacionais de relatório financeiro (“International Finan- entende que o risco de variação cambial não afeta materialmenou quando os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro cial Reporting Standards - IFRSs”) novas e revisadas a seguir, em te as operações da Sociedade. Os saldos lastreados em moeda
são transferidos. A Sociedade e suas controladas possuem os se- vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, estrangeira não são relevantes no contexto das demonstrações
guintes. Empréstimos e recebíveis: são ativos com pagamentos foram adotadas nas demonstrações financeiras. A adoção dessas financeiras, conforme demonstrado a seguir: A Companhia não
fixos ou determináveis que não são cotados em um mercado ativo. IFRSs novas e revisadas não teve nenhum efeito relevante sobre espera efeitos relevantes nas suas demonstrações financeiras. 3.
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, após o reconhe- os valores reportados e/ou divulgados para os exercícios corren- Aprovação para Conclusão das Demonstrações Financeiras: As
cimento inicial, avaliados pelo custo amortizado através do método te e anterior. b) Considerações gerais: A Sociedade participa de demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Sodos juros efetivos, deduzidos de perdas por redução ao valor recu- operações envolvendo instrumentos financeiros, todas registradas ciedade e autorizadas para emissão em 31 de Dezembro de 2021.
Beatriz Helena Ribeiro Amado - Diretora Presidente
perável. A Sociedade e suas controladas têm como principais ativos em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necesLuciano Ribeiro Amado - Diretor Executivo
financeiros classificados nessa categoria: (i) caixa e equivalentes de sidades, bem como a reduzir a exposição a riscos de mercado e
Roberto de Azevedo Amado Junior - Diretor Executivo
caixa; (ii) contas a receber de clientes; e (iii) partes relacionadas. b) de taxa de juros. As aplicações financeiras são substancialmente
Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria
Passivos financeiros: São reconhecidos inicialmente na data em realizadas com base nas taxas de remuneração efetivamente neSilvinei Cordeiro Toffanin-CRC/SP 1SP192.085/O-6
que são originados ou na data de negociação em que a Sociedade gociadas, visto que a Sociedade tem o objetivo de manter tais in-

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
TENDA ATACADO S.A.
BLICIDADE LTDA ME.
Companhia Fechada
CNPJ/ME
Nº
01.157.555/0001-04 - NIRE: 35.300.546.539
Tel / Fax: (11)3107-0933
Declarações, Comunicados.
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 7 de Julho 2022
Data, Horário e Local: Em 7 de julho de 2022, às 10:00 horas, na sede social do Tenda Atacado Remuneração denominada “Data de Pagamento da Remuneração”. (o) Repactuação
S.A. (“Emissora”),
na cidade Paulo”de Guarulhos, Estado Fone:
de São Paulo, na(11)
Rua Professor
João Programada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada. (p) Resgate
EP 03060-000 São
Att:Paulo
Vera/ SP
Dias / Raquel Gomes - “Gazeta
de São
3729Cavaleiro Salem, nº 365, Conjunto B, Parque das Nações, CEP 07243-580. Convocação: Antecipado Facultativo: Sujeito ao atendimento das condições contidas na Escritura de
Dispensada
a
publicação
da
convocação,
conforme
o
disposto
no
artigo
124,
§4º,
da
Lei
n°
6.404
Emissão, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a partir de 12 de julho de 2024,
publicidade.com.br
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da inclusive, o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (sendo vedado o resgate
presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. Composição da Mesa: antecipado facultativo parcial), com o consequente cancelamento de tais Debêntures. (q)
107-0933
Presidente: Carlos Eduardo Severini; Secretário: José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho. Amortização Extraordinária Facultativa: Sujeito ao atendimento das condições contidas na

e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br;
revesp@uol.com.br;
Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) a realização da
3ª (terceira) emissão de debêntures simples da Escritura de Emissão, a Emissora poderá, a seu exclusivo critério, independentemente da
Emissora, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória realização da Assembleia Geral de Debenturistas e/ou assembleia geral de acionistas da
a de São Paulo”- Fone: (11) 3729adicional, em série única, no valor total de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) na Emissora, promover, a partir de 12 de julho de 2024, inclusive, a amortização extraordinária
Data de Emissão (conforme definido na Escritura de Emissão), nominativas e escriturais, as quais facultativa do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, até
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, na forma da Instrução CVM o limite de 98% (noventa e oito inteiros por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário. (r) Oferta
11
nº 476, de 16 de janeiro de 2009 (“Instrução CVM 476” e “Oferta”, respectivamente); (ii) a de Resgate Antecipado: Sujeito ao atendimento das condições contidas na Escritura de
autorização aos membros da diretoria da Emissora ou de procuradores validamente constituídos Emissão, a Emissora poderá, mediante deliberação pelos órgãos societários competentes,
de Publicação
para praticar todos os atos necessários para a formalização da deliberação acima mencionada, bem realizar oferta de resgate antecipado da totalidade das Debêntures endereçada a todos os titulares
evesp.com.br;Autorização
revesp@uol.com.br;

@revesp.com.br
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19/07
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
OC: 1024840-63.2014.
r total: R$ 28,00

19/07
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
OC: 1004838-65.2020.
r total: R$ 42,00

19/07
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
OC: 1031541-59.2021.
r total: R$ 42,00

como celebrar todo e qualquer documento necessário à efetivação da Emissão, incluindo, mas sem de Debêntures, sem distinção, sendo assegurado a todos os titulares de Debêntures igualdade de
condições para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures de sua titularidade, de
acordo com os termos e condições previstos nas Cláusulas abaixo (“Oferta de Resgate
Antecipado”). (s)Vencimento Antecipado: As Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de
vencimento antecipado automático e não automático a serem definidas na Escritura de Emissão.
(t) Forma e Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão
efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas
eletronicamente na B3 (a) na sede da Emissora ou do banco liquidante; ou (b) conforme o caso,
pela instituição financeira contratada para este fim. (u) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da
Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de quaisquer obrigações
Data da Emissão: O valor total da Emissão será de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros
reais). (b) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 130.000 (cento e trinta mil) Debêntures. de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de
(c) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2%
reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (d) Atualização Monetária do Valor (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação
Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures judicial ou extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”). (v) Garantia Fidejussória: Para
não será atualizado monetariamente. (e) Número de Séries: A Emissão será realizada em uma assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento da totalidade das obrigações principais e
única série. (f) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas sob acessórias, presentes e futuras assumidas na Escritura pela Emissora, a TÉCNICA
a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que para todos ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de
os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rua Professor João Cavaleiro Salem, nº 231, Anexo II,
escriturador e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiados Cidade Parque Brasília, CEP 07243-580, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.047.028/0001-06, nos
eletronicamente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme o caso, será expedido por esta termos do artigo 822, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, obrigar-se-á,
extrato em nome do titular de Debêntures (“Debenturista”), que servirá como comprovante de em caráter irrevogável e irretratável, como coobrigada e devedora solidária, prestando fiança em
titularidade de tais Debêntures. (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, com favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se, bem como a seus
garantia adicional fidejussória. (h) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de sucessores a qualquer título, como fiadora, principal pagadora, coobrigada e devedora solidária
resgate antecipado e/ou vencimento antecipado, as Debêntures terão prazo de vencimento de 4 com a Emissora, por todos os valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, até a quitação
(quatro) anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento”). (i) Regime de Colocação e integral do valor garantido no âmbito da Escritura de Emissão. (w) Publicidade: Todos os
Procedimento de Distribuição das Debêntures: As Debêntures serão objeto de distribuição anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes da Emissão que, de qualquer forma,
pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme envolvam os interesses dos Debenturistas, serão publicados no Jornal de Publicação (conforme
de colocação da totalidade das Debêntures. (j) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: vir a ser definido na Escritura de Emissão). Caso a Emissora altere seu Jornal de Publicação após
As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo e
subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, na primeira data de subscrição e integralização publicar, nos jornais anteriormente utilizados, aviso aos Debenturistas informando o novo veículo.
(“Data da Primeira Integralização”), de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso (ii) Autorizaram os membros da diretoria da Emissora e seus respectivos representantes legais a
qualquer Debênture venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Data da Primeira praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta acima deliberadas,
Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário acrescido da inclusive, mas não somente: (a) discutir e celebrar a Escritura de Emissão, o Contrato de
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data de Distribuição, bem como seus eventuais aditamentos, de acordo com as condições determinadas
sua efetiva integralização. (k) Destinação dos Recursos: Os recursos captados por meio da nesta assembleia e outras que os diretores e procuradores entendam necessárias, sem prejuízo
Oferta serão utilizados pela Emissora para usos relacionados ao agronegócio, assim entendido de qualquer outro documento que se faça necessário; (b) negociar todos os termos e condições
como negócios de compra e venda de produtos de hortifruti (frutas, verduras e legumes), laticínios, que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta, inclusive contratação dos sistemas de
aves e carnes celebrados entre a Emissora e Produtores Rurais (conforme abaixo definido), ou distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e, dentre outros,
suas cooperativas. (l) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do dos seguintes prestadores de serviços: (1) instituições financeiras integrantes do sistema de
Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, distribuição de valores mobiliários para serem responsáveis pela estruturação, coordenação e
correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI intermediação da distribuição das Debêntures, nos termos da Instrução CVM 476; (2) assessores
– Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, jurídicos; (3) banco liquidante e escriturador; (4) agente fiduciário; e (5) eventuais outras
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3 S.A. – Brasil, instituições, fixando-lhes os respectivos honorários; e (c) praticar todos os atos necessários para
Bolsa, Balcão, no Informativo Diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, definir e aprovar o teor dos documentos da
(“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa (“Spread”) de 1,60% (um inteiro e sessenta centésimos Emissão e da Oferta e assinar os documentos necessários à sua efetivação, inclusive, dentre
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma outros, a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos
exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da competentes e a tomada das medidas necessárias perante a B3 ou quaisquer outros órgãos ou
Rentabilidade ou da última Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido), autarquias junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação
conforme o caso, até a Data de Pagamento da Remuneração subsequente, de acordo com a da Emissão; e (iii) Ratificam todos os atos já praticados pela diretoria e procuradores da Emissora
fórmula constante na Escritura de Emissão (“Remuneração”). (m) Amortização. Sem prejuízo dos relacionados à Emissão e à Oferta. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:
pagamentos em decorrência de resgate antecipado e/ou de amortização extraordinária das Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da
Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos presente ata que, lida, conferida, achada conforme e aprovada, foi assinada por todos os
termos previstos na Escritura de Emissão, o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será presentes. Acionistas Presentes: (i) PSN Participações S.A., representada por seus
amortizado em 4 (quatro) parcelas anuais e consecutivas, sendo a primeira parcela devida em 12 administradores José Guilherme Severini e Pedro Olavo Severini Filho; e (ii) Integral Serv
de julho de 2023 e o último pagamento devido na Data de Vencimento. (n) Pagamento da Participações Ltda., representada por seus administrador Fausto Luís Severini. Guarulhos, 7 de
Remuneração: A Remuneração será paga em 8 (oito) parcelas semestrais e consecutivas, sendo julho de 2022 A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Mesa: Carlos Eduardo
a primeira parcela devida em 12 de janeiro de 2023 e a última na Data de Vencimento, conforme Severini - Presidente; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho - Secretário. JUCESP nº
cronograma de pagamentos descrito na Escritura de Emissão, sendo cada data de pagamento da 347.669/22-0 em 15/07/2022 por Gisela Simiema Ceschin - Secretária - Geral.

limitação, a escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”) e o contrato de
19/07
distribuição (“Contrato de Distribuição”); e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pelos
administradores e procuradores da Emissora relacionados à Oferta. Deliberações: dando
trabalhos,
o Sr. Presidente
à apreciação
dos Srs. acionistas os
10prosseguimento
cm. deaosalt.
/ corpo
- submeteu
6 - fonte
arial
assuntos da ordem do dia. Após os esclarecimentos prestados acerca da necessidade de
realização da Oferta, os acionistas, por unanimidade: (i) Aprovaram, nos termos da Lei das
PROC:
Sociedades por1010894-91.2019.
Ações, a realização da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples da Emissora,
não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série
única, no valor
total de R$130.000.000,00
(cento e trinta milhões de reais) (“Debêntures”) na Data
valor
total:
R$ 70,00
de Emissão (“Emissão”), a qual terá as seguintes características e condições: (a) Valor Total e

19/07
 19/07

m. de alt.
/ corpo - 6 - fonte arial

 8 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial

OC: 1002393-87.2021.

 PROC: 0026606-61.2019.
r total:
R$ 56,00

 valor total: R$ 56,00
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19/07
m. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
OC: 1001479-49.2021.
r total: R$ 196,00
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EDITAL DE INTIMAÇÃO,COM PRAZO DE 20DIAS.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 3ªVara Judicial,do Foro de Embu das Artes,Estado de São Paulo,Dr(a).Luís Antonio Nocito Echevarria,na forma da Lei,etc.FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento
do presente edital de INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 20 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Cumprimento de Sentença Locação de Imóvel que lhes move SEBASTIANA
APARECIDA SANTOS. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por
edital, DA PENHORA realizada sobre a quantia de R$ 610,20 bloqueadas pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica(m)
intimada(s) de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem
após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Embu das Artes, aos 27 de junho de 2022. Executada: ROSENI PEREIRA DOS SANTOS BELDONIO CNPJ: CPF
045.601.358-00. Processo nº: 0003666-73.2017.8.26.0176 Classe Assunto: Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel [19,20]
11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97
- EDUARDO OLIVEIRA, Oficial Substituto do 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
1.394.386 o requerimento feito pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, na
qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação do devedor fiduciante, RODRIGO MARTINS
FERREIRA RG nº 25.806.380-4-SSP-SP, CPF/MF nº 191.863.848-99, brasileiro, separado judicialmente, representante comercial, o qual se encontra em local 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, fica intimado a comparecer
neste Serviço de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00
horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar
o pagamento das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em
18 de julho de 2022, o valor de R$17.655,74 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco
reais e setenta e quatro centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no
contrato particular, com força de escritura pública, registrado na matrícula nº 427.173, referente ao
Apartamento 67, localizado no 6° pavimento da Torre “A”- Safira, Integrante do empreendimento
denominado “Vila Nova Sabará – Praça Marajoara”, situado na Rua Amoipira, n° 201, 29º Subdistrito
- Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das custas, emolumentos, despesas com
as tentativas de intimação pessoal do fiduciante e de todas as despesas com a publicação deste
Edital. Fica INTIMADO o mencionado devedor fiduciante que, no dia imediatamente posterior ao da
última publicação do presente edital, será o mesmo considerado como intimado e terá o prazo de
quinze dias para adimplir o referido pagamento. Decorrido o prazo legal para a purgação da mora, 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 presente edital está sendo publicado por três dias em um dos jornais
de maior circulação local. São Paulo, 18 de julho de 2022. EDUARDO OLIVEIRA - Oficial Substituto
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9 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002542-28.2015.
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11º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO - Lei 9.514/97
- EDUARDO OLIVEIRA, Oficial Substituto do 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
1.398.146 o requerimento feito pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, na
qualidade de credor fiduciário, objetivando a intimação da devedora fiduciante, MARIA KATIA VIEIRA
COSTA RG nº 53.794.892-2-SSP/SP, CPF/MF nº 010.586.173-11, brasileira, solteira, maior, gerente
operacional II, a qual se encontra em local incerto e não sabido, conforme certidões expedidas pelos
Oficiais de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, de forma que, a
teor do que dispõe o § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97, fica intimada a comparecer neste Serviço
de Registro de Imóveis, de segunda a sexta-feira, no horário das 9:00 às 16:00 horas, pessoalmente ou por meio de representante legal, devidamente qualificado, a fim de efetuar o pagamento
das prestações em atraso e demais encargos contratuais, totalizando o débito, em 19 de julho de
2022, o valor de R$14.348,78 (quatorze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e oito
centavos), em conformidade com a forma e condições estabelecidas no contrato particular, com força
de escritura pública, registrado na matrícula nº 223.067, referente ao apartamento nº 107 localizado
no andar térreo do “Edifício Jules Rimet – Bloco B, Parque Residencial Canarinho”, situado na Rua
Glagliano Neto, n° 470, 29º Subdistrito - Santo Amaro; - sendo que o valor acima será acrescido das
custas, emolumentos, despesas com as tentativas de intimação pessoal da fiduciante e de todas as
despesas com a publicação deste Edital. Fica INTIMADA á mencionada devedora fiduciante que, no
dia imediatamente posterior ao da última publicação do presente edital, será a mesma considerada
como intimada e terá o prazo de quinze dias para adimplir o referido pagamento. 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 presente edital está sendo publicado
por três dias em um dos jornais de maior circulação local. São Paulo, 19 de julho de 2022. EDUARDO
OLIVEIRA - Oficial Substituto

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº
0005412-70.2010.8.26.0224 A MM. Juíza de Direito da 4ª
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo,
Dra. Beatriz de Souza Cabezas, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Jorge Rodrigues Lins (CPF: 074.614.318-46),
Maria Elisangela Rodrigues (CPF: 258.256.378-18) que
Aplicon - Empreendimentos Imobiliários Ltda. lhe
ajuizou Notiﬁcação Judicial para que, no prazo de 30 dias,
a ﬂuir após os 20 dias supra, compareça na Av. Dr. Timóteo
Penteado, 2299, Picanço, Guarulhos/SP, e pague o débito
de R$ 15.910,56 (no ajuizamento), mais atualização e
acréscimos legais e contratuais, face à aquisição do lote 8
da quadra 14, com área de 176,00m², do loteamento
Cidade Tupinambá - M, Guarulhos/SP, sob pena de
constituir-se em mora e sujeitar-se aos seus efeitos.
Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida sua
notiﬁcação por edital, em virtude que expede-se o presente
com o prazo de 20 dias (úteis), o qual será aﬁxado e
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de Guarulhos, aos 25 de maio de 2022.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº
0029206-47.2019.8.26.0114 O MM. Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível do Foro de Campinas, Estado de São Paulo,
Dr. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini, na forma da Lei,
etc. Faz Saber ao Joaquim Sebastião Viana, RG
11.888.759-2, CPF 953.308.018-34, que lhe foi proposta
uma Ação de Incidente de Desconsideração de
Personalidade Jurídica por parte de Paupedra Pedreiras
Pavimentações e Construções Ltda, referente aos autos
da execução de título extrajudicial 103304420.2015.8.26.0114, que a exequente promove em face de
Pilar Engenharia e Construções Ltda. 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 manifestação e
provas cabíveis. Quedando-se inerte, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade de Campinas, aos 21 de junho de 2022.
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 001039178.2008.8.26.0278 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do
Foro de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, Dr. Sergio
Ludovico Martins, na forma da Lei, etc. Faz saber a Francisca
Dantas Nogueira, Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG
2359085, CPF 392.056.654-87, e Airton Tavares Nogueira,
Brasileiro, Casado, Eletricista, RG 638130, CPF 342.490.10406, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Aplicon Empreendimentos Imobiliários
Ltda, visando rescindir o contrato ﬁrmado em 13/12/2010 e a
consequente reintegração da autora na posse do lote 6 da
quadra CS, Paque Piratininga – Itaquaquecetuba/SP, com
área de 300,00m²; e a condenação nas cominações legais e
contratuais, tudo em razão do não pagamento das parcelas na
forma avençada entre as partes. Estando a ré, em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital para que, no
prazo de 15 dias (úteis), após o prazo supra, ofereça
resposta, sob pena de revelia (ocasião 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 Itaquaquecetuba, aos 12 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 226/2022 - Eletrônico - Processo Administrativo:
PMC.2022.00042145-47 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - Objeto:
Registro de Preços de solução parenteral de grande volume - Recebimento das
Propostas dos itens 01 a 08: das 08h do dia 01/08/22 às 09h do dia 02/08/22 Abertura das Propostas dos itens 01 a 08: a partir das 09h do dia 02/08/22 Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 02/08/22 - Disponibilidade
do Edital: a partir de 19/07/22, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Veruska Vigilato pelo telefone (19)
2116-8411.
Campinas, 18 de julho de 2022
RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS
Diretor do Departamento Central de Compras
EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - Local do Leilão: Av. Indianópolis, 2826 –
Planalto Paulista – São Paulo/SP - 1º Leilão: 28/07/2022 às 10h00 - 2º Leilão: 28/07/2022 às 11h00
- HUGO L. ALVARENGA CUNHA, Leiloeiro Oficial, Jucesp 870, devidamente autorizado pela TEGRA
Incorporadora S/A, CNPJ: 07.700.557/0001-84 e suas coligadas descritas em cada lote, venderá
em 1º ou 2º Público Leilão conforme o Art. 63, Lei Federal nº 4.591/64, c/c incisos VI e VII do art.
1º da Lei Federal nº 4.864/65, dos Direitos sobre as frações ideais de terreno (FIT) e partes construídas, que correspondem às seguintes unidades autônomas condominiais: SÃO PAULO - LOTE
2 - SÃO PAULO/SP. Mooca. Apto 503, 5º Andar, Bloco 1 - Caminho. Rua Frei Gaspar nºs 210 e
220. Empreendimento TEG MOOCA. Direito a 1 Vaga de garagem com auxílio de manobrista. Áreas
aprox. priv. 67,690m², área total 115,029m² e FIT 0,0043379. Memorial de Incorporação registrada
na Matrícula nº 209.304 do 7º CRI de São Paulo/SP. Débitos de IPTU, condomínio, associação, foro e
laudêmio correm por conta do comprador. Obs.: Construído e desocupado. 1º leilão: R$ 557.184,55
– 2º leilão: R$ 548.384,04. Comitente vendedor: TGSP-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, CNPJ: 33.142.593/0001-80. Devedor(es): ALESSANDER GERHARDT GONÇALVES, CPF:
194.918.588-58 e LETICIA MAIRA AGUILAR GERHARDT, CPF: 366.737.978-19. As Comitentes terão preferência na aquisição dos bens (§ 3º art. 63, Lei 4591/64). O arrematante se sub-rogará nos
direitos do título aquisitivo e pagará: a) o valor do lance à vista sem desconto, mais 5% de comissão
ao leiloeiro; b) Eventuais débitos de IPTU, condomínio, associação, foro e laudêmio, vencidos e a
vencer, até a data do leilão; c) Despesas para transferência do imóvel (Escritura e tributos). Hipoteca/
ônus bancário, será baixado pela comitente no prazo informado nas condições de venda e pagamento
disponíveis no portal Cunha Leiloeiro (site). Os imóveis serão vendidos em caráter “Ad Corpus” e no
estado em que se encontram. Unidades concluídas e desocupadas, eventual ocupação irregular,
desocupação por conta do arrematante. Os interessados deverão tomar conhecimento de todas as
condições de venda e pagamento, disponíveis no portal Cunha Leiloeiro, parte integrante deste
edital. Ao ofertar o lance o participante concorda c/ todas as regras e normas disponibilizadas no site.
Infs: (11) 5586-3000 – lances On-Line através do site www.cunhaleiloeiro.com.br.
1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMARCA DE SANTO ANDRÉ/SP - EDITAL
para CONHECIMENTO de TERCEIROS expedido nos autos de INTERDIÇÃO de
ANTONIO JOSÉ DA SILVEIRA, requerido por EVERTON BIOZOTTI DA SILVEIRA
- Processo nº 1007224-61.2020.8.26.0554. O MM Juiz de Direito da 1ª Vara da
Família e Sucessões do foro de Santo André, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO
AUGUSTO DE OLIVEIRA, na for ma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por sentença proferida em 13/05/
2022, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de ANTONIO JOSÉ DA SILVEIRA, CPF
993.403.808-00, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em CARÁTER DEFINITIVO, o
Sr. EVERTON BIOZOTTI DA SILVEIRA, CPF 348.895.618-03. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalos de dez dias e afixado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santo André, aos 14 de julho de 2022.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo
com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser
conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br
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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
DATA 1º LEILÃO 27/07/22 ÀS 15H - DATA 2º LEILÃO 29/07/22 ÀS 15H
Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do
presente Edital, que devidamente autorizado pelo atual Credor Fiduciário BANCO PAN S/A, inscrito no CNPJ n° 59.285.411/0001-13, detentor
dos direitos do crédito objeto do Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia, Emissão
de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, datado de 27/07/2014, conforme Registro 08 da referida matrícula, firmado entre Credor
e Fiduciante, GERSON BEZERRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob nº 097.600.448-89, com endereço em São Paulo-SP, rua Eugênio de
Freitas, 525, apto 85, Vila Maria, já qualificado no citado Instrumento Particular, promoverá a venda em 1º ou 2º leilão fiduciário, de modo
somente On-line, do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da lei 9.514/97. 1. Local da realização dos leilões:
Os leilões serão realizados exclusivamente pela Internet, através do site www.leilaovip.com.br 2. Descrição do imóvel: O apartamento nº
85, localizado no 8º andar da Torre 02, integrante do “Residencial Veneza”, situado na Rua Eugênio de Freitas nº 525, no 36º Subdistrito - Vila
Maria, contendo a área privativa coberta edificada de 62,370m², a área comum de 36,887m² (sendo 16,111m² de área comum coberta
edificada e 20,776m² de área comum descoberta), com a área total de 99,257m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno condominial
de 0,004339%. Cabendo-lhe o direito a uma vaga na garagem do condomínio, para guarda e estacionamento de um veículo de passeio. Imóvel
objeto da matrícula 56.320 do 17º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. Observação: Ficarão a cargo do arrematante as providências
e custos para a baixa das penhoras constantes na AV-11 e AV-12 da citada matrícula. Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente,
nos termos do art. 30 e parágrafo único da lei 9.514/97. 3. Datas e valores dos leilões: 1º Leilão: 27/07/2022, às 15:00h. Lance mínimo: R$
772.767,63. 2º Leilão: 29/07/2022, às 15:00h. Lance mínimo: R$ 526.255,98. 4. Condição de pagamento: À vista, mais a comissão de 5% ao
leiloeiro. 5. Os interessados devem consultar as condições gerais e de venda do imóvel disponível no site do leiloeiro: www.leilaovip.com.br.
5.1. Interessados em participar do leilão de modo on-line, cadastrar-se-ão no site www.leilaovip.com e se habilitarão, com antecedência de
até 1 hora, sendo que os lances on-line se darão exclusivamente através do site, respeitado o lance mínimo e o incremento estabelecido. 5.2.
O(s) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 da lei 9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos
leilões fiduciários, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição, na forma estabelecida no parágrafo 2ºB do mesmo
artigo, devendo apresentar manifestação formal do interesse. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo
Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086.

20/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108973. SOLD IMÓVEIS - CURY - AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO. 155M², E VAGAS NA VILA MOGILAR, MOGI
DAS CRUZES/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 20/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID: 108985. SOLD DROGASIL RD - BROOKLIN. Loc.: SP.
IMPRESSORAS, MONITORES, CPUS, REFRIGERADORES, CADEIRAS, ETC. 21/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 107852. SOLD IMÓVEIS SANTANDER AF 2ª PRAÇA. Loc.: GO. APTO 61M² CONJUNTO QUINTA VILA VERDE EM ANÁPOLIS/GO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA.
21/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108376. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. CASA 160M² NO SANTA CRUZ DAS
PALMEIRAS/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 21/07/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 108352. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 2ª PRAÇA.
Loc.: DF. APTO 65M², 1 VAGA, EM ÁGUAS CLARAS/DF - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 22/07/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108956. SOLD
IMÓVEIS - EMPIRICA AF - 1ª PRAÇA. Loc.: MS. APTO 205M², 2 VAGAS OCUPADO EM CAMPO GRANDE/MS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª
PRAÇA. 22/07/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 108881. SOLD NIPPO EMPILHADEIRAS. Loc.: SP. EMPILHADEIRA TCM, EMPILHADEIRA YALE, ETC.
22/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 108404. SOLD IMÓVEIS - GAFISA - AF 2ª PRAÇA. Loc.: SP. SALA 134M², 2 VAGAS NO BAIRRO CERÂMICA
- SÃO CAETANO DO SUL/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 22/07/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108423. SOLD IMÓVEIS - GAFISA - AF
2ª PRAÇA. Loc.: RJ. SALA 25M² NO BAIRRO PECHINCHA, RIO DE JANEIRO/RJ - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 2ª PRAÇA. 22/07/2022 A PARTIR DAS
12:30. ID: 109089. Sold App Quero Vender. Loc.: SP. REFRIGERADOR SIDE BY SIDE GE PSZ26 COM HOME BAR. 25/07/2022 A PARTIR DAS 9:00.
ID: 108116. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF - 1ª PRAÇA. Loc.: BA. APTO 73M² EM SALVADOR/BA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA.
25/07/2022 A PARTIR DAS 9:00. ID: 108681. SOLD COMPARTILHADO EMBU. Loc.: SP. “LEILÃO DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E ELETROS
CELULARES, REFRIGERADORES, TVS, ETC”. 25/07/2022 A PARTIR DAS 9:20. ID: 108766. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP.
APTO 44M², 1 VAGA, OCUPADO, EM RIBEIRÃO PRETO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/07/2022 A PARTIR DAS 9:30. ID: 108754.
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: MG. APTO 46M², OCUPADO, NO BAIRRO SANTA LUZIA, FORMIGA/MG - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 108284. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO C/ 1 VAGA,
OCUPADO EM DIADEMA/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/07/2022 A PARTIR DAS 10:30. ID: 108857. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER
AF 1ª PRAÇA. Loc.: PR. CASA C/ 254M² EM MARINGÁ/PR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/07/2022 A PARTIR DAS 10:40. ID: 108925.
SOLD IMÓVEIS - SANTANDER - AF 1ª PRAÇA. Loc.: PE. APTO 104M², NO BOA VISTA, RECIFE/PE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/07/2022
A PARTIR DAS 11:00. ID: 108368. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: MS. CASA 194M² NO SOBRINHO EM CAMPO GRANDE/MS
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/07/2022 A PARTIR DAS 11:30. ID: 108768. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SP. APTO
59M² C/ 01 VAGA NO TATUAPÉ EM SÃO PAULO/SP - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 25/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108545. SOLD
EMPRESA VENDE. Loc.: SP. “MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E UTILIDADES DOMÉSTICAS SOFÁ CAMA, MESAS DOBRÁVEIS, CADEIRAS,
CHURRASQUEIRA, SPOTS, LUMINÁRIAS”. 25/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108264. SOLD IMÓVEIS - COOPERCITRUS. Loc.: MG, SP. APTO,
CASA E TERRENOS EM SP E MG. 25/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 109024. SOLD GPA BATERIAS. Loc.: SP. BATERIAS TRACIONÁRIAS, PLACAS
DE CHUMBO. 25/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 108269. SOLD IMÓVEIS - COTAS. Loc.: SP. COTAS DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS E AUTOS DESCONTOS DE ATÉ 58%. 25/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 108818. SOLD RENTEQ MAQUINAS. Loc.: SC. EMPILHADEIRA ELÉTRICA E
LAVADORA DE PISOS. 26/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108893. SOLD IMÓVEIS - SANTANDER AF 1ª PRAÇA. Loc.: SC. APTO 71M² COM 1
VAGA, BAIRRO FLORESTA EM JOINVILLE/SC - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 1ª PRAÇA. 26/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 108875. SOLD
MERCADO JARDIM. Loc.: SP. EMPILHADEIRA E ITENS DE ILUMINAÇÃO. 26/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108343. SOLD IMÓVEIS - HTKSPE.
Loc.: RJ. SALAS COMERCIAIS DESOCUPADAS NO RIO DE JANEIRO/RJ - FINANCIAMENTO ATÉ 120 MESES. 26/07/2022 A PARTIR DAS 14:30. ID:
108832. SOLD CONTAINER. Loc.: MG. FERRAMENTAS, CHAVEIROS, QUADROS, ELETROS E OUTROS. 26/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID:
108478. SOLD JUAREZ V DA SILVA. Loc.: MG. SEMIRREBOQUE GRANELEIRO GUERRA. 26/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108596. SOLD JOSÉ
RODRIGO DE PIETRO. Loc.: SP. TRATORES.
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.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE CASA RESIDENCIAL EM IMPERATRIZ/MA - EM 04/08/2022 - Anexo I

LOTE 001 IMPERATRIZ/MA – Casa Residencial, e respec�vo terreno (distrito 80, setor 07, quadra 216 e lote 0391), situada na Rua Marechal Rondon, nº 430, Bairro Vila
Lobão. Área construída: 172,53m², Area total de terreno: 238,50m². Matrícula nº 46.591 do 6º RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes
da divergência da área construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Imóvel desocupado. Agendamento de
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 160.000,00.

EDITAL DE LEILÃO - DORA PLAT, brasileira, casada, Leiloeira Oﬁcial devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP nº 744, portadora do
CPF/MF nº 070.809.068-06, com endereço de e-mail dplat@zukerman.com.br
(“LEILOEIRO”), devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, doravante
designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob nº 17.334.148/0001-65, neste ato
representado por sua administradora, a SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ins�tuição ﬁnanceira com sede na Cidade e
Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, Rio de Janeiro/RJ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.227.994/0001-50, representada nos termos de seu
Contrato Social, legí�mo proprietário, torna público, que venderá em leilão do �po
"MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I,
parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições,
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a
par�r da data da liberação do imóvel no site: zukerman.com.br, para envio de lances
on-line, encerrando-se no dia 04/08/2022, a par�r das 10:00 horas e será realizado à
Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat,
matriculada na JUCESP sob nº 744 . 1. OBJETO - 1.1. A alienação do imóvel
relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os
interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar acessando a
página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma)
hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site zukerman.com.br.
Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o
prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem
necessárias, para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances.
3.2. O proponente vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições
de pagamento, estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE
VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei,
que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições,
etc., bem como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção
daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com
a respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O
imóvel relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em leilão
de modo somente on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se o
VENDEDOR, o direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado,
par�ndo do lance inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso,
de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A
homologação da venda, ﬁca condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O valor
atribuído para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de
venda. O VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07 (sete)
dias úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados na
aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem visita
prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo que
as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do imóvel
apregoado. 5.6. Os interessados deverão cien�ﬁcar-se previamente, das restrições
impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no
tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos
direitos, decorrentes das convenções e especiﬁcações de condomínio, quando for o
caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a
par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do
arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou
jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria.
Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e deﬁni�va no país. 5.9. Os
interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ﬁcação (RG e
CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou
assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes
deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem como de cópias
auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma

de representação da empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo
VENDEDOR, para ﬁns de concre�zação da transação. 5.12. A representação por
terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com poderes especiais para o ato.
5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser feito por meio de depósito ou,
TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR,
em conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, com pagamento no prazo de 24 horas,
contados a par�r da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem
5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a
ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, dentro
do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da venda, a
quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão.
8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado no Anexo I
será formalizada por meio de Escritura Pública Deﬁni�va de Venda e Compra. 8.2. O
VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da alienação, em até 90
(noventa) dias, contados da data da homologação da venda, quando não houver
pendência de regularização documental, de responsabilidade de qualquer das
partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da
ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento
par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade,
para a lavratura da escritura deﬁni�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo
será ﬁrmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação,
somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com
prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a
fornecer ao arrematante, ﬁcha de matrícula do imóvel, atualizada, com nega�va de
ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas
jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências
e despesas necessárias, à transferência do imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o
caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá
exclusivamente o VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do
arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4%
(quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas,
bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais
valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem
prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da
inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 9.1.1 A multa descrita
no item 9.1, bem como qualquer ônus ensejado pelo inadimplemento, serão única e
exclusivamente de responsabilidade do ARREMATANTE. 9.2 Na hipótese mencionada
no item 9.1 acima, ﬁca o VENDEDOR isento de quaisquer responsabilidades advindas
da desistência e/ou inadimplência da arrematação do imóvel. 10. DISPOSIÇÕES
GERAIS - 10.1. A posse direta ou indireta do imóvel será transmi�da ao arrematante,
depois do pagamento do valor total do negócio e assinatura do instrumento
aquisi�vo. 10.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias
para a liberação ou desocupação do imóvel, quando for o caso, correrão por conta do
arrematante. 10.3. A(s) ação(ões) judicial(is) rela�va(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 res�tuída 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. 10.4. A falta de u�lização pelo
VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital,
importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los
prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 10.5. Eventuais pedidos
de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via email contato@zukerman.com.br. 10.6. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

21/07/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 109076. PME Scarto di Metallo. Loc.: SP. APROX. 5.014 KG DE SUCATA PLÁSTICA. 26/07/2022 A PARTIR
DAS 14:30. ID: 109047. EZ Comex. Loc.: SP. MÁQUINA PARA EMBALAGEM (APLICADORA DE FITAS).
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.

25/07/2022 A PARTIR DAS 15:01. ID: 108736. PME GALAZZO. Loc.: SP. ESTRUTURAS E POSIÇÕES PORTA PALLETS.
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.

26/07/2022 A PARTIR DAS 10:01. ID: 108389. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/SC. Loc.: SC. VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS,
EQUIPAMENTOS 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: Jorge Endrygo Brinker, nomeado pelo Decreto Municipal nº 062.
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.

20/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 109095. Mapfre. Loc.: SP. 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: 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.

20/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108346. NEXA. Loc.: MG. “APROX. 4.600 M³ DE MADEIRA DE EUCALIPTO “”IN NATURA”” (DERRUBADA)
(PREÇO P/ M³)”. 20/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108991. OUTLET SEQUOIA (EMBU). Loc.: SP. ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS.
20/07/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 108557. PORTONAVE. Loc.: SC. GRUPO GERADOR STAMFORD, POT: 800 KVA, MOTOR DIESEL: CUMMINS
QSK23-G3, POT: 1200 HP, ANO: 2006. 21/07/2022 A PARTIR DAS 12:00. ID: 109066. Outlet Sequoia (Embu). Loc.: SP. Condensadora,Evaporadora,
Caixa de som amplificadora,itens variados de Informática, etc. 22/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108975. CAMARGO CORRÊA. Loc.: SC.
MRO, PEÇAS INDUSTRIAIS, CONTAINER,, TOPOGRAFIA, FERRAMENTAS, INFORMÁTICA. 22/07/2022 A PARTIR DAS 15:00. ID: 109096. Ritmo
Logistica. Loc.: PR. Semirreboque Grade. 22/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 109100. ZF. Loc.: PE, SP. VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE 1.6
CITY,VOLKSWAGEN NOVO VOYAGE CL SBV 1.6, HONDA HR-V LX CVT 1.8. 25/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID: 108951. SCHULZ. Loc.: SC. PEÇAS
E COMPONENTES, GERADORES, FILTROS, MOTOCOMPRESSORES, MOTORES, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA. 25/07/2022 A PARTIR
DAS 12:00. ID: 108610. GRUPO BRASANITAS. Loc.: SP. VAPORIZADORES SANIVAP. 25/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108628. COAMO. Loc.:
PR. CONJUNTO CAVALO MECÂNICO, CAMINHÃO CARGA SECA, TRATORES, MINI CARREGADEIRAS E ETC. 26/07/2022 A PARTIR DAS 11:00. ID:
108937. SCHULZ. Loc.: SC. PEÇAS E COMPONENTES, GERADORES, FILTROS, MOTOCOMPRESSORES, MOTORES, MÁSCARAS DE PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA. 26/07/2022 A PARTIR DAS 12:30. ID: 108583. CART VEÍCULOS. Loc.: SP. CHEVROLET PRISMA 1.4 MT LT, E CHEVROLET
TRAILBLAZER LTZ AG4 3.6. 26/07/2022 A PARTIR DAS 13:00. ID: 108653. PLASCAR. Loc.: MG, SP. TRANSFORMADORES A SECO, MRO, PEÇAS E
COMPONENTES INDUSTRIAIS. 26/07/2022 A PARTIR DAS 13:30. ID: 108992. AGROGALAXY. Loc.: GO. PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO STARA
GLADIADOR 2300, PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO STARA IMPERADOR 3100. 26/07/2022 A PARTIR DAS 15:30. ID: 108761. MEDQUÍMICA.
Loc.: MG. MÁQUINA SHRINK CNIBRA SA-MP. 26/07/2022 A PARTIR DAS 16:00. ID: 108567. MINERAÇÃO JUNDU. Loc.: BA, MG, RS, SC, SE, SP.
CAMINHÃO BASCULANTE, ESCAVADEIRA, MOTOR DE PARTIDA, FIAT STRADA E ETC. 26/07/2022 A PARTIR DAS 16:30. ID: 108833. MINAX.
Loc.: MG. CAMINHÃO BASCULANTE, SEMIRREBOQUE BITREM E TRATOR DE ESTEIRA. 26/07/2022 A PARTIR DAS 17:00. ID: 108757. USINA
ITAMARATI. Loc.: MT. REBOQUE TRANSBORDO, COLHEDORA DE CANA E SUCATA DE COLHEDORA.
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.

26/07/2022 A PARTIR DAS 14:00. ID: 108625. ITENS AGRÍCOLAS E DIVERSOS / SALTINHO-SP. Loc.: SP. ITENS AGRÍCOLAS E DIVERSOS.
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: Romualdo Pandolfo JUCESP nº 1201.
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.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - EM 05/08/2022 - Anexo I

LOTE 001 SALVADOR/BA - Apartamento n° 201, no Bloco n° 16, Integrante do Parque Santa Madalena, localizado na Avenida Vasco da Gama, nº 617, subdistrito da Vitória,
Bairro Engenho Velho da Federação. Área priva�va: 48,21m², Área total: 48,21m². Matrícula nº 34.066 do 1º RI local. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do
arrematante. Lance Inicial: 110.000,00. FIDC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, CNPJ sob nº 17.334.148/0001-65.

EDITAL DE LEILÃO - DORA PLAT, brasileira, casada, Leiloeira Oﬁcial devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP nº 744, portadora
do CPF/MF nº 070.809.068-06, com ender eço de e-mail dplat@zukerman.com.br
(“LEILOEIRO”), devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, doravante
designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob nº 17.334.148/0001-65, neste ato
representado por sua administradora, a SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ins�tuição ﬁnanceira com sede na Cidade
e Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, Rio de Janeiro/RJ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.227.994/0001-50, representada nos termos de seu
Contrato Social, legí�mo proprietário, torna público, que venderá em leilão do �po
"MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I,
parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições,
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a
par�r da data da liberação do imóvel no site: zukerman.com.br, para envio de
lances on-line, encerrando-se no dia 05/08/2022, a par�r das 11:30 horas e será
realizado à Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da
Leiloeira Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A alienação
do imóvel relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO 2.1. Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar
acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de
até 01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3.
LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site
zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de
fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois)
minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham oportunidade
de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado
expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4.
DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, legí�mo
proprietário, declara sob as penas da lei, que o imóvel se encontra livre e
desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação,
quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel relacionado no
Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente online, obedecidas às condições deste edital, reservando-se o VENDEDOR, o direito
de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance inicial
estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com seu
critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da
venda, ﬁca condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O valor atribuído para
o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. O
VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07 (sete) dias
úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados na
aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do
imóvel apregoado. 5.6. Os interessados deverão cien�ﬁcar-se previamente, das
restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao
imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das
obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especiﬁcações de
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel,
que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva
responsabilidade do arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados
por pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade
jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e
deﬁni�va no país. 5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar
documentos para iden�ﬁcação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir
algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se
pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de documentos pessoais
(RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e
alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros

documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para ﬁns de concre�zação da
transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração
pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate
poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica
Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade com a
condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE
PAGAMENTO - 6.1. À Vista, com pagamento no prazo de 24 horas, contados a par�r
da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem 5.1.1. 7.
COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser
pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, dentro
do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da venda,
a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de
comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado
no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública Deﬁni�va de Venda e
Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da
alienação, em até 90 (noventa) dias, contados da data da homologação da venda,
quando não houver pendência de regularização documental, de responsabilidade
de qualquer das partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da
escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por
meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja
sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura deﬁni�va. 8.3. O competente
Instrumento Aquisi�vo será ﬁrmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata
e Recibo de Arrematação, somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de
direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR.
8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer ao arrematante, ﬁcha de matrícula do
imóvel, atualizada, com nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas
por lei (se posi�vas, com as devidas jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade
do arrematante, todas as providências e despesas necessárias, à tr ansferência do
imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável
pela lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente o VENDEDOR. 9.
SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento
do valor de arrematação, por desistência do arrematante, desfar-se-á a venda e
será cobrada uma multa moratória no valor de 4% (quatro por cento) da
arrematação para pagamento de despesas administra�vas, bem como poderá
ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais valores,
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da
execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da inclusão do
arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 9.1.1 A multa descrita no item
9.1, bem como qualquer ônus ensejado pelo inadimplemento, serão única e
exclusivamente de responsabilidade do ARREMATANTE. 9.2 Na hipótese
mencionada no item 9.1 acima, ﬁca o VENDEDOR isento de quaisquer
responsabilidades advindas da desistência e/ou inadimplência da arrematação do
imóvel. 10. DISPOSIÇÕES GERAIS - 10.1. A posse direta ou indireta do imóvel será
transmi�da ao arrematante, depois do pagamento do valor total do negócio e
assinatura do instrumento aquisi�vo. 10.2. Todas as despesas e encargos, de
qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel,
quando for o caso, correrão por conta do arrematante. 10.3. A(s) ação(ões)
judicial(is) rela�va(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 res�tuída 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. 10.4. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer
direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em
renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em
qualquer outro momento ou oportunidade. 10.5. Eventuais pedidos de
esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via email contato@zukerman.com.br . 10.6. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

MAIS INFORMAÇÕES:

3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC
Edital de Praça Judicial Online. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Osasco. Processo: nº 1015678-26.2019.8.26.0405. Executados: Ed Carlos Alves Machado, Maria Jaiza Leite
Ramos Machado - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto c/ 55,34m² em Osasco. Rua Achiles Belline,
nº336 e 338, Osasco/SP - Contribuinte nº 23241.42.17.1149.00.000.01. Descrição completa na Matrícula nº
130.828 do 01ª CRI de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª Praça: R$ 208.502,08 - Lance mínimo na 2ª Praça: R$
125.101,24 (60% do valor de avaliação-sujeitos à atualização). Datas Das Praças - 1ª Praça começa em
02/09/2022, as 13h00min e termina em 05/09/2022, às 13h00min; 2ª Praça começa em 05/09/2022, às
13h01min e termina em 26/09/2022 às 13h00min. Ficam os executados Ed Carlos Alves Machado, Maria Jaiza
Leite Ramos Machado, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), credor(a) fiduciário Caixa Econômica
Federal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a
intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 12/11/2019.
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW.

.COM.BR

Anuncie:
comercial@gazetasp.com.br

26/07/2022 A PARTIR DAS 10:00. ID: 107096. 1ª VSJE - SERRINHA/BA. Loc.: BA. PICK UP - L200 TRITON 2.4 HLS.
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: 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.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS EM 15/08/2022 - Anexo I

LOTE 001 SANTOS/SP - Prédio, e seu respec�vo terreno, situado na Rua Alexandre Rodrigues, n° 30, Bairro Centro. Áreas totais: ter.: 4.222,24m² e constr. es�mada no
local: 7.852,66m². Matrícula nº 76.917 do 1° RI de Santos/SP. Obs.: (i) Área construída pendente de averbação no RI. Regularização e encargos perante aos órgãos
competentes da divergência da área construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, correrão por conta do comprador.; (ii) Tratando-se de imóvel
gravado com alienação ﬁduciária, o presente leilão ocorrerá com anuência empresa do credor ﬁduciário, e o valor ob�do com a venda será u�lizado parcialmente para
quitação do saldo contratual e obtenção do termo de quitação, cuja regularização será de responsabilidade do VENDEDOR; e (iii) Imóvel desocupado. Agendamento de
visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais). - MAUI 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e MAUI 09
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., CNPJ 11.314.863/0001-50.
LOTE 002 SALVADOR/BA - Prédio, e seu respec�vo terreno, situado na Rua Uruguai, n° 49, sub-distrito dos Mares. Áreas totais es�mada: ter.: 12.257,00m² e constr.:
10.078,90m² (consta no RI áreas totais: ter.: 11.136,41m² e constr.: 2.764,60m²). Matrícula nº 22.164 do 4° RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante aos órgãos
competentes da divergência da área construída lançada no IPTU, com a apurada no local e averbada no RI, bem como a atualização da numeração predial, correrão por
conta do comprador; (ii) Tratando-se de imóvel gravado com alienação ﬁduciária, o presente leilão ocorrerá com anuência empresa do credor ﬁduciário, e o valor ob�do
com a venda será u�lizado parcialmente para quitação do saldo contratual e obtenção do termo de quitação, cuja regularização será de responsabilidade do VENDEDOR;
e (iii) Imóvel locado para Atento, pelo valor de R$ 295.600,00 (duzentos e noventa e cinco mil) mensais, com contrato vigente até 31/05/2029, com correção pelo IGPM;
Lance Inicial: R$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de reais). - TRAJANO 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., CNPJ 13.613.621/0001-92.
EDITAL DE LEILÃO - As proprietárias, residentes em São Paulo/SP, doravante
denominadas simplesmente VENDEDORAS, torna público, que venderão em leilão
do �po "MAIOR LANCE OU OFERTA", os imóveis de suas propriedades, relacionados
no Anexo I, parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e
disposições, consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão
terá início a par�r da data da liberação dos imóveis no site, para envio de lances online, encerrando-se no dia 15/08/2022, a par�r das 10:00 horas e será realizado na
Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Oﬁcial, Sra.
Dora Plat, matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A alienação dos
imóveis relacionados no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1.
Os interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar
acessando a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até
01 (uma) hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES
ON-LINE - 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site
zukerman.com.br. Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de
fechamento do lote, o prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois)
minutos, quantas vezes, forem necessárias, para que todos tenham oportunidade
de ofertar novos lances. 3.2. O proponente vencedor será comunicado
expressamente, do prazo e condições de pagamento, estabelecidos neste edital. 4.
DECLARAÇÃO DAS COMITENTES VENDEDORAS - 4.1. As VENDEDORAS, legí�mas
proprietárias, declaram sob as penas da lei, que os imóveis se encontram livres e
desembaraçados de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como de quaisquer
ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja necessidade de
regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va obrigação,
quanto à regularização 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. Os imóveis relacionados no
Anexo I serão vendidos, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo somente
on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se as VENDEDORAS, o
direito de liberar ou não os imóveis, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance
inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da
venda, ﬁca condicionada a exclusivo critério das VENDEDORAS e ao êxito nas baixas
das alienações ﬁduciárias gravadas nas matrículas. O valor atribuído para o lance
inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. As VENDEDORAS,
irão analisar a maior oferta recebida pelos lotes, e, em até 07 (sete) dias úteis, após o
término do leilão, anunciarão a decisão. 5.2. Os interessados na aquisição dos
imóveis, previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as
condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas dos imóveis são
meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem visita prévia à
realização do leilão. 5.3. Caberá aos arrematantes, providenciar às suas expensas,
toda e qualquer regularização �sica e documental dos imóveis, perante os órgãos
competentes. 5.4. Os imóveis serão vendidos em caráter “AD CORPUS”, sendo que
as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. Os arrematantes, adquirem os
imóveis como eles se apresentam, como um todo, não podendo, por conseguinte,
reclamar do estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições
internas dos imóveis apregoados. 5.6. Os interessados deverão cien�ﬁcar-se
previamente, das restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal,
aplicáveis aos imóveis, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e
ainda, das obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especiﬁcações
de condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre os
imóveis, que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de
exclusiva responsabilidade dos arrematantes. 5.8. Somente serão aceitos, lances
realizados por pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com
personalidade jurídica própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência
legal e deﬁni�va no país. 5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar
documentos para iden�ﬁcação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir
algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se
pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de documentos pessoais

(RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e
alterações, onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros
documentos poderão ser solicitados pelas VENDEDORAS, para ﬁns de concre�zação
da transação. 5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração
pública, com poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate
poderá ser feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível,
na(s) conta(s) a ser(em) indicada(s) pelas VENDEDORAS, em conformidade com a
condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE
PAGAMENTO - 6.1. À Vista, na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do
prazo de 30 dias, contados da data da comunicação da homologação da venda, na
forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. Os arrematantes, além do
valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também
ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da
homologação da venda, a quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre
esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação dos
imóveis relacionados no Anexo I será formalizada por meio de Escritura Pública
Deﬁni�va de Venda e Compra. 8.2. As VENDEDORAS deverão lavrar o instrumento
de formalização da alienação, em até 30 (trinta) dias, contados da data da
homologação da venda, quando não houver pendência de regularização
documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no texto do lote,
que impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência de impedimento, a venda
será formalizada por meio de instrumento par�cular cabível, dentro do prazo
estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura da escritura
deﬁni�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será ﬁrmado com os
arrematantes, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente
admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise
e aprovação por parte das VENDEDORAS. 8.4. As VENDEDORAS se obrigam a
fornecer aos arrematantes, ﬁcha de matrícula dos imóveis, atualizadas, com
nega�va de ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com
as devidas jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade dos arrematantes, todas as
providências e despesas necessárias, à transferência dos imóveis, inclusive foro e
laudêmio se for o caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura
pública, caberá exclusivamente as VENDEDORAS. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO - 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por
desistência dos arrematantes, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa
moratória no valor de 4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de
despesas administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de
crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de
pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do
Decreto nº 21.981/32, além da inclusão dos arrematantes nos serviços de proteção
ao crédito. 10. EVICÇÃO DE DIREITOS - 10.1. As comitentes VENDEDORAS
responderão, em regra, pela evicção de direitos, no caso de surgir decisão judicial
deﬁni�va, transitada em julgado, anulando o �tulo aquisi�vo das VENDEDORAS, nos
termos do art. 448 do Código Civil. A responsabilidade das VENDEDORAS pela
evicção, será limitada à devolução dos valores efe�vamente pagos pelos
arrematantes, inclusive tributos, taxas, custas e emolumentos cartórios, acrescidos
pelo IGP-M/FGV. 11. DISPOSIÇÕES GERAIS - 11.1. As posses direta ou indireta dos
imóveis serão transmi�das aos arrematantes, depois do pagamento total do
negócio e assinatura do instrumento aquisi�vo. 11.2. Todas as despesas e encargos,
de qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação dos imóveis,
quando for o caso, correrão por conta dos arrematantes. 11.3. A falta de u�lização
pelas VENDEDORAS, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e
este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazêlos prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 11.4. Eventuais
pedidos de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por
escrito, via e-mail contato@zukerman.com.br. 11.5. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n° 22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.
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SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão
de antiguidades EM PROL “GPA LEILÕES”. Dias 20/07/22 e 21/07/22 às 20:00hs . EXPOSIÇÃO: De
14/07/22 à 20/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.gpaleiloes.com.br.

SERGIO ROMANO VIEIRA JR - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará
leilão de antiguidades EM PROL “RONALDO TOYS LEILÕES”. Dias 25/07/22 e 26/07/22 às 20:00hs.
EXPOSIÇÃO: De 19/07/22 à 25/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.ronaldotoysleiloes.com.br
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LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE APARTAMENTO EM RECIFE/PE - EM 05/08/2022 - Anexo I

LOTE 001 RECIFE/PE – Apartamento nº 402, localizado no 4º pavimento elevado na parte da frente, lado esquerdo do Edi�cio Monteiro Lobato, situado
na Rua Dom José Lopes, nº 1077, Boa Viagem, freguesia de Afogados, com garagem no pilo�s. Área ú�l: 77,05m², Area total: 99,54m². Matrícula nº
41.327 do 1º RI local. Obs.: Imóvel possui regime de aforamento, domínio ú�l sobre o terreno de marinha. Imóvel desocupado. Agendamento de visitas
com o leiloeiro. Lance Inicial: 300.000,00.
EDITAL DE LEILÃO - DORA PLAT, brasileira, casada, Leiloeira Oﬁcial devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP nº 744, portadora do
CPF/MF nº 070.809.068-06, com endereço de e-mail dplat@zukerman.com.br
(“LEILOEIRO”), devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, doravante
designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob nº 17.334.148/0001-65, neste ato
representado por sua administradora, a SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., ins�tuição ﬁnanceira com sede na Cidade
e Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, nº 99, 24º andar, Rio de Janeiro/RJ,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.227.994/0001-50, representada nos termos de seu
Contrato Social, legí�mo proprietário, torna público, que venderá em leilão do �po
"MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I,
parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições,
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a
par�r da data da liberação do imóvel no site: zukerman.com.br, para envio de lances
on-line, encerrando-se no dia 05/08/2022, a par�r das 11:00 horas e será realizado à
Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat,
matriculada na JUCESP sob nº 744 . 1. OBJETO - 1.1. A alienação do imóvel
relacionado no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os
interessados deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar acessando
a página deste leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma)
hora, antes do horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE 3.1. O envio de lances, se dará exclusivamente através do site zukerman.com.br.
Sobrevindo lance nos 2 minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o
prazo de envio de lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem
necessárias, para que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O
proponente vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de
pagamento, estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE
VENDEDOR - 4.1. O VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei,
que o imóvel se encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições,
etc., bem como de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção
daqueles, cuja necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote,
com a respec�va obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1.
O imóvel relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em
leilão de modo somente on-line, obedecidas às condições deste edital, reservandose o VENDEDOR, o direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado,
par�ndo do lance inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o
caso, de acordo com seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1.
A homologação da venda, ﬁca condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O
valor atribuído para o lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo
de venda. O VENDEDOR, irá analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07
(sete) dias úteis, após o término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados
na aquisição do imóvel, previamente à apresentação de lances, deverão ler
atentamente todas as condições estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do
imóvel são meramente ilustra�vas, compe�ndo aos interessados, procederem
visita prévia à realização do leilão. 5.3. Caberá ao arrematante, providenciar às suas
expensas, toda e qualquer regularização �sica e documental do imóvel, perante os
órgãos competentes. 5.4. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo
que as áreas mencionadas no edital são meramente enuncia�vas e repe��vas das
dimensões constantes do registro imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel
como ele se apresenta, como um todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do
estado de conservação e de eventuais mudanças, nas disposições internas do
imóvel apregoado. 5.6. Os interessados deverão cien�ﬁcar-se previamente, das
restrições impostas pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao
imóvel, no tocante às restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das
obrigações e dos direitos, decorrentes das convenções e especiﬁcações de
condomínio, quando for o caso. 5.7. Todos os débitos incidentes sobre o imóvel,
que tenham fato gerador a par�r da data da realização do leilão, serão de exclusiva
responsabilidade do arrematante. 5.8. Somente serão aceitos, lances realizados por
pessoas �sicas ou jurídicas, regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica
própria. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência legal e deﬁni�va no país.
5.9. Os interessados, se pessoa �sica, deverão portar documentos para
iden�ﬁcação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se
emancipado ou assis�do, por seu representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os
representantes deverão estar munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem
como de cópias auten�cadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações,
onde conste, a forma de representação da empresa. 5.11. Outros documentos

poderão ser solicitados pelo VENDEDOR, para ﬁns de concre�zação da transação.
5.12. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com
poderes especiais para o ato. 5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser
feito por meio de depósito ou, TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta a
ser indicada pelo VENDEDOR, em conformidade com a condição de pagamento
estabelecida no subitem 6.1. 6. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, com
pagamento no prazo de 24 horas, contados a par�r da comunicação da
homologação da venda, na forma do subitem 5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a ser pago na forma estabelecida no
subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, dentro do prazo de 24 horas, contados
da data da comunicação da homologação da venda, a quan�a correspondente a 5%
(cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão. 8. FORMALIZAÇÃO:
ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado no Anexo I será formalizada por
meio de Escritura Pública Deﬁni�va de Venda e Compra. 8.2. O VENDEDOR deverá
lavrar o instrumento de formalização da alienação, em até 90 (noventa) dias,
contados da data da homologação da venda, quando não houver pendência de
regularização documental, de responsabilidade de qualquer das partes, indicada no
texto do lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da ocorrência de
impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento par�cular cabível,
dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade, para a lavratura
da escritura deﬁni�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo será ﬁrmado com
o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente
admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise
e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a fornecer ao
arrematante, ﬁcha de matrícula do imóvel, atualizada, com nega�va de ônus e
alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas
jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências
e despesas necessárias, à transferência do imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o
caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá
exclusivamente o VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 9.1. Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do
arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no valor de
4% (quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas
administra�vas, bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a
cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for
o caso, sem prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32,
além da inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 9.1.1 A multa
descrita no item 9.1, bem como qualquer ônus ensejado pelo inadimplemento,
serão única e exclusivamente de responsabilidade do ARREMATANTE. 9.2 Na
hipótese mencionada no item 9.1 acima, ﬁca o VENDEDOR isento de quaisquer
responsabilidades advindas da desistência e/ou inadimplência da arrematação do
imóvel. 10. DISPOSIÇÕES GERAIS - 10.1. A posse direta ou indireta do imóvel será
transmi�da ao arrematante, depois do pagamento do valor total do negócio e
assinatura do instrumento aquisi�vo. 10.2. Todas as despesas e encargos, de
qualquer natureza, necessárias para a liberação ou desocupação do imóvel, quando
for o caso, correrão por conta do arrematante. 10.3. A(s) ação(ões) judicial(is)
rela�va(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 res�tuída 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. 10.4. A falta de u�lização pelo VENDEDOR, de quaisquer direitos
ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas
em mera tolerância ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro
momento ou oportunidade. 10.5. Eventuais pedidos de esclarecimentos deverão
ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via e-mail
contato@zukerman.com.br. 10.6. As demais condições obedecerão ao que regula o
Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427/33,
que regulam a a�vidade da leiloaria.

LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - EM 05/08/2022 - Anexo I

LOTE 001 SÃO PAULO/SP – Apartamento nº 134-B, localizado no 13º pavimento do bloco 3, Conjunto Residencial Jardim Celeste IV, situado na Rua Alexandre
Rapin, nº 52, Bairro Saúde, com 01 vaga de estacionamento nº 52, localizada no bolsão 06. Área priva�va: 51,25m² (apto) e 9,90m² (vaga), Area total:
81,4327m² (apto). Matrículas nºs 53.144 e 53.145 do 14º RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da atualização do logradouro
e numeração predial, correrão por conta do comprador. Imóvel desocupado. Agendamento de visitas com o leiloeiro. Lance Inicial: 150.000,00.
EDITAL DE LEILÃO - DORA PLAT, brasileira, casada, Leiloeira Oﬁcial devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP nº 744, portadora do
CPF/MF nº 070.809.068-06, com endereço de e-mail dplat@zukerman.com.br
(“LEILOEIRO”), devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS
II, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob nº 34.218.953/0001-42,
neste ato representado por sua administradora, a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, ins�tuição ﬁnanceira, com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n°215, 4°andar, Pinheiros,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.610.500/0001-88, representada nos termos de seu
Contrato Social, legí�mo proprietário, torna público, que venderá em leilão do �po
"MAIOR LANCE OU OFERTA", o imóvel de sua propriedade, relacionado no Anexo I,
parte integrante deste Edital. O leilão será regido pelas normas e disposições,
consignadas neste Edital e regras aplicáveis de Direito Privado. O leilão terá início a
par�r da data da liberação do imóvel no site: zukerman.com.br, para envio de lances
on-line, encerrando-se no dia 05/08/2022, a par�r das 10:00 horas e será realizado à
Av. Angélica nº 1.996, 6º andar, São Paulo/SP e estará a cargo da Leiloeira Dora Plat,
matriculada na JUCESP sob nº 744. 1. OBJETO - 1.1. A alienação do imóvel relacionado
no anexo I, parte integrante deste Edital. 2. HABILITAÇÃO - 2.1. Os interessados
deverão se cadastrar no site zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste
leilão, para par�cipação on-line, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do
horário previsto, para o encerramento do leilão. 3. LANCES ON-LINE - 3.1. O envio de
lances, se dará exclusivamente através do site zukerman.com.br. Sobrevindo lance
nos 2 minutos, antecedentes ao horário de fechamento do lote, o prazo de envio de
lances, será prorrogado em 2 (dois) minutos, quantas vezes, forem necessárias, para
que todos tenham oportunidade de ofertar novos lances. 3.2. O proponente
vencedor será comunicado expressamente, do prazo e condições de pagamento,
estabelecidos neste edital. 4. DECLARAÇÃO DO COMITENTE VENDEDOR - 4.1. O
VENDEDOR, legí�mo proprietário, declara sob as penas da lei, que o imóvel se
encontra livre e desembaraçado de impostos, taxas, contribuições, etc., bem como
de quaisquer ônus, judiciais e/ou extrajudiciais, com exceção daqueles, cuja
necessidade de regularização, esteja informado no texto do lote, com a respec�va
obrigação, quanto à regularização. 5. CONDIÇÕES DE VENDA - 5.1. O imóvel
relacionado no Anexo I será vendido, a quem maior lance oferecer, em leilão de modo
somente on-line, obedecidas às condições deste edital, reservando-se o VENDEDOR,
o direito de liberar ou não o imóvel, pelo maior preço alcançado, par�ndo do lance
inicial estabelecido, bem como, reunir ou re�rar, quando for o caso, de acordo com
seu critério ou necessidade, por intermédio do leiloeiro. 5.1.1. A homologação da
venda, ﬁca condicionada a exclusivo critério do VENDEDOR. O valor atribuído para o
lance inicial do lote, não necessariamente é o preço mínimo de venda. O VENDEDOR,
irá analisar a maior oferta recebida pelo lote, e, em até 07 (sete) dias úteis, após o
término do leilão, anunciará a decisão. 5.2. Os interessados na aquisição do imóvel,
previamente à apresentação de lances, deverão ler atentamente todas as condições
estabelecidas neste edital. As fotos divulgadas do imóvel são meramente ilustra�vas,
compe�ndo aos interessados, procederem visita prévia à realização do leilão. 5.3.
Caberá ao arrematante, providenciar às suas expensas, toda e qualquer regularização
�sica e documental do imóvel, perante os órgãos competentes. 5.4. O imóvel será
vendido em caráter “AD CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas no edital são
meramente enuncia�vas e repe��vas das dimensões constantes do registro
imobiliário. 5.5. O arrematante, adquire o imóvel como ele se apresenta, como um
todo, não podendo, por conseguinte, reclamar do estado de conservação e de
eventuais mudanças, nas disposições internas do imóvel apregoado. 5.6. Os
interessados deverão cien�ﬁcar-se previamente, das restrições impostas pela
legislação municipal, estadual ou federal, aplicáveis ao imóvel, no tocante às
restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos,
decorrentes das convenções e especiﬁcações de condomínio, quando for o caso. 5.7.
Todos os débitos incidentes sobre o imóvel, que tenham fato gerador a par�r da data
da realização do leilão, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante. 5.8.
Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas �sicas ou jurídicas,
regularmente cons�tuídas e com personalidade jurídica própria. Estrangeiros
deverão comprovar sua permanência legal e deﬁni�va no país. 5.9. Os interessados,
se pessoa �sica, deverão portar documentos para iden�ﬁcação (RG e CPF). Menor de
18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se emancipado ou assis�do, por seu
representante legal. 5.10. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar
munidos de documentos pessoais (RG e CPF), bem como de cópias auten�cadas do
CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a forma de
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Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP. Processo nº. 000500040.2020.8.26.0079 – – Partes: Exequente: VALTER BATISTA FERNANDES x Executado(a) SIDNEY
LOPES DO AMARAL e ANA MARIA DO AMARAL ROQUE. LEILÃO: 20/07/22 às 09h30 não sendo
admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/
SP. Avaliação: R$ 5.720,72 e Lance Inicial: R$ 3.432,43 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: MOTOCICLETA - MARCA/MODELO: SUZUKI/INTRUNDER 125, ANO/MODELO:
2008/2008, CHASSI 9CDNF41AJ8M210572, PRETA, GASOLINA. Venda no estado em que se encontra, sem garantias. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do
valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Obs: Gravames e demais
ônus vide Edital.
Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.
Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 18ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO. PROCESSO AUTOS Nº 002790425.2019.8.26.0100 – Partes: Exequente: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
x Executado(a) JOSE MARQUES DA LUZ FILHO. 1º LEILÃO: 21/07/22 às 13h30 oportunidade em
que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 10/08/22 às 13h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 75%
do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 74.310,13 e
2ª data Lance Inicial: R$ 55.732,60 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem imóvel: DIREITOS DE 01 LOTE DE TERRENO C/ 402,60 m². Lote de terreno sob n. 25, quadra JC, do loteamento
THERMAS DE SANTA BÁRBARA – GLEBA I, em Águas de Santa Bárbara/SP. Matrícula nº. 11.307
do O.R.I. de Cerqueira César/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 arrematação. Visitação:
Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.
Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.
Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP. Processo nº 100026721.2022.8.26.0539 – Partes: ELETROMÓVEIS SANTA CRUZ LTDA -EPP x HUDSON CAMILO DE
MELLO. 1º LEILÃO: 22/07/22 às 09h00 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo
valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 11/08/22
às 09h00, não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices
adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 868,05 e 2ª data Lance Inicial: R$ 520,83 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: APARELHO CELULAR: MARCA SAMSUNG GALAXY
A-20S. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a vista ou a prazo vide edital. Comissão
devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira Oficial, Obs:
Gravames e demais ônus vide Edital.

Edital de Leilão Público Judicial Online nos termos da Legislação em Vigor - SERVIÇO ANEXO
FISCAL DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP.
1º Leilão: 21/07/2022 - 11:30, oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor
da avaliação homologada e atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção 2º Leilão: 10/08/2022 - 11:30, sendo admitidos lances a partir de 70% do valor da avaliação atualizada.
AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU/SP.
PROCESSO Nº. 0504957-56.2014.8.26.0079 -RÉU: IZALTINO DE OLIVEIRA. Lote único de bem
imóvel: TERRENO C/ EDIFICAÇÃO (CASA c/ 3 quartos) na Av. Professor Rafael Laurindo, Jd. Paraíso, 2º subdistrito de Botucatu/SP. Com 300 m² A.T. Matrícula 2341, 2º O.R.I. de Botucatu/SP. 1ª data/
Avaliação: R$ 930.737,60. 2ª data Lance Inicial: R$ 651.516,32.
PROCESSO Nº. 0504195-40.2014.8.26.0079 - RÉU: ANTONIO AMANDO DE BARROS. Lote único
de bem imóvel: TERRENO C/ 396 m² , JARDIM SÃO JOSÉ, Rubião Júnior, Botucatu/SP. Matrícula
nº. 24.858, do 1º O.R.I. de Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 101.331,99. 2ª data Lance Inicial: R$
70.932,39.
PROCESSO Nº. 0502312-92.2013.8.26.0079 - RÉU: CIPRIANO DOS SANTOS. Lote único de bem
imóvel: TERRENO na Vila Ferroviária, Botucatu/SP. Transcrição nº. 9.443, do 2º O.R.I., Títulos e
Documentos, Pessoa Jurídica e Protesto, Comarca de Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 95.329,75.
2ª data Lance Inicial: R$ 66.730,83.
PROCESSO Nº. 0504102-77.2014.8.26.0079 - RÉU: SOCIEDADE AMIGOS DISTR. RUBIÃO JÚNIOR, Lote único de bem imóvel: TERRENO na VILA FORMOSA, Rubião Júnior, Botucatu/SP. Matrícula: 11.812 1º C.R.I. de Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 59.020,40. 2ª data Lance Inicial: R$
41.314,28.
PROCESSO Nº. 0502135-31.2013.8.26.0079 - RÉU: VANDERLY MARIA DA SILVA BATISTA e CLOVIS BATISTA, Lote único de bem imóvel: TERRENO E CASA na Travesa 1º de maio, Vila Antartica,
Botucatu/SP. Matrícula: nº. 1.678, do 2º O.R.I. de Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 177.061,19. 2ª
data Lance Inicial: R$ 123.942,83.
PROCESSO Nº. 0500833-35.2011.8.26.0079 - RÉU: JEFERSON LARA SANCHES e MARIA APARECIDA VASQUE SANCHES, Lote único de bem imóvel: CASA na Rua: Chico Brás, n.º 88, Bairro
da Boa Vista, Botucatu/SP. Matrícula: nº. 21.080 2.º C.R.I. de Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$
146.687,13. 2ª data Lance Inicial: R$ 102.680,99.
PROCESSO Nº. 3004579-43.2013.8.26.0079 - RÉU: ROSALINA DAS SILVA GONZALES, Lote único
de bem imóvel: TERRENO C/ 363,40 m² no JARDIM AEROPORTO, BOTUCATU/SP. Matrícula 18.957
DO 1º C.R.I de Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 110.892,45. 2ª data Lance Inicial: R$ 77.624,72.
PROCESSO Nº. 0504958-41.2014.8.26.0079 - RÉU: MARCOS AURELIO ZACCHIA, Lote único de
bem imóvel: TERRENO na Vila Nossa Senhora da Penhora, Botucatu/SP. Matrícula 3.250 do 1º CIRC-BOTUCATU/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 200.529,06. 2ª data Lance Inicial: R$ 140.370,34.
PROCESSO Nº. 0504958-41.2014.8.26.0079 - RÉU: MILTON BOSCO, Lote único de bem imóvel:
IMÓVEL COMERCIAL C/ 1.108,00 m² ÁREA TOTAL, na rua Amando de Barros, n.° 2.893, Vila Guimaraes, Botucatu/SP. 1ª data/Avaliação: R$ 1.287.317,25. 2ª data Lance Inicial: R$ 901.122,08.

Edital de Leilão Público Judicial On-line, nos termos da Legislação em Vigor - 5ª VARA CÍVEL DO
FORO DA COMARCA DE SÃO CARLOS/SP. PROCESSO AUTOS Nº 0002327-05.2019.8.26.0566 –

Fica intimado por este Edital, na força da Lei os executados e demais credores.
PROCESSO: 1001825-61.2021.8.26.0022

atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 11/08/22 às 11h30, não

EXEQUENTE: Fundação Educacional de Amparo
EXECUTADO: Francisco Gerbi Corsetti

zações. Lote único de bem móvel: HONDA/XR 250 TORNADO, ANO/MODELO: 2001/2002, AZUL,

LEILÃO ÚNICO: Inicio: 15/08/2022 as 11:00hrs encerrando dia 29/08/2022 as 11:00hrs

Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.br - (11) 4426-5064.
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661.
SERGIO ROMANO VIEIRA JR. - Leiloeiro Oficial - JUCESP n° 1211, torna público que realizará leilão de antiguidades EM PROL DE “BOYS TOYS LEILÕES”. Dia 29/07/22 às 19:30hs. EXPOSIÇÃO:
De 19/07/22 à 29/07/22 SOMENTE ONLINE no site: www.boystoysleiloes.com.br.

Next Capital Securitizadora S.A.

(Em Constituição) - Ata da Assembléia Geral de Constituição de Sociedade Anônima
Aos 23/05/2022 às 09h., na sede social, Rua Dom Lucio Antunes de Souza, nº 441, Sala B, Bairro Centro, em Pilar do Sul/SP, com a totalidade
dos acionistas. Mesa: Presidente - Daniel Henrique de Camargo e Secretário - João Carlos Medeiros de Goes Apolinário. Deliberações
Unânimes: Aprovar a constituição de uma S/A de capital fechado denominada de Next Capital Securitizadora S.A., e Estatuto Social
que se encontram arquivados na íntegra na sede da companhia. Eleger: Daniel Henrique de Camargo, CPF/MF nº 128.355.718-50 e
Carteira Nacional de Habilitação nº 02091758803 DETRAN/SP, como Diretor Presidente; e João Carlos Medeiros de Goes Apolinário, CPF/
MF nº 458.353.928-26 e Carteira Nacional de Habilitação nº 06560086120 DETRAN/SP, como Diretor Vice-presidente, todos com mandato
até o dia 23/05/2025. Nada mais. Íntegra da Ata e Estatuto disponível em www.gazetasp.com.br e publicidadelegal.gazetasp.com.br
Jucesp sob NIRE nº 3530059583-1 em 05/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1046559-44.2019.8.26.0224. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Antônio
Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARILU PEREIRA SIMÕES DA SILVA, RG
41.139.504-X, CPF 362.516.528-70, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial
por parte do Espólio de Tatsuo Asada, objetivando a cobrança de R$ 3.597,94 (novembro/2019), referente
à locação do imóvel situado na Rua Projetada, nº 50, casa 32, Jd. Diogo, Guarulhos/SP. Encontrandose a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias
efetuar o pagamento integral da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena
de penhora de bens e sua avaliação; podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir
após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo para embargos, poderá a executada requerer seja
admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 745-A do CPC. 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 Guarulhos, aos 29 de junho de 2022.
9ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002212-78.2017.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível,
do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Tiago Henrique
Monacelli Dos Santos, CPF/MF 341.798.658- 31, que Banco Bradesco S/A, lhe ajuizou ação Monitória (Contratos Bancários),
objetivando a cobrança da quantia de R$ 12.445,88 (janeiro/2017), que será atualizada até a data do efetivo pagamento,
correspondente a soma do saldo devido pela Ficha Proposta de Abertura de Conta De Depósito Pessoa Física Conta Fácil PF,
firmada em 10/05/2016. Ocorre que o requerido não honrou com os pagamentos, deixando de pagar a dívida contraída, estando
inadimplente com a obrigação. Encontrando-se em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais) que serão acrescidos de honorários advocatícios
equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, ou ofereça embargos, sob pena de conversão da ação Monitória em mandado
executivo, conforme art. 701, § 1º do NCPC. Decorrido o prazo para oferecimento de resposta, será nomeado curador especial
ao executado. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 29 de abril de 2022.

Leilão conduzido pela Leiloeira Oficial e Rural, nomeada nos autos, CRISTIANE BORGUETTI MORAES
LOPES, JUCESP sob nº 661, Tels.: (11) 4425-7652 2988-6929, e-mail: juridico@lanceja.com.br.
Reservamo-nos ao direito de correções a possíveis erros de digitação.

PROCESSO: 1001825-61.2021.8.26.0022

sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo
TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 5.369,30 e 2ª data Lance Inicial: R$ 3.221,58 valores sujeitos a atuali-

Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL RESUMIDO (ART 887, § 3º - CPC) FALÊNCIA DE MMLB INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA., PROCESSO Nº 0003264-19.2015.8.26.0125,
DO BEM abaixo descrito, E DE INTIMAÇÃO DA FALIDA E SEUS REPRESENTANTES LEGAIS,
DOS(AS) CÔNJUGES SE CASADOS FOREM, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DAS FAZENDAS NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NAS PESSOAS DE SEUS
PROCURADORES, DOS CREDORES HABILITADOS, EVENTUAIS OCUPANTES E/OU POSSUIDORES DOS BENS, ADVOGADOS E DEMAIS INTERESSADOS. Leilão devidamente autorizado
pelo DOUTOR ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE CAPIVARI, que FAZ SABER que foi designada a venda do bem abaixo descrito, através de alienação judicial, sendo os lanços captados de forma eletrônica e presencial
simultaneamente, realizado em 03 (três) etapas, 1ª, 2ª e 3ª chamadas, PRESENCIALMENTE no
escritório da leiloeira na Rua Laura, nº 138 – Centro – Santo André/SP e ONLINE pelo site www.
lanceja.com.br, sendo a 1ª CHAMADA com início em 26/07/2022 a partir das 13h30, ENCERRANDO-SE em 04/08/2022 a partir das 13h30, venda pelo valor de 100% (cem por cento) da avaliação
atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção o leilão já com a 2ª CHAMADA que será
ENCERRADA em 18/08/2022 a partir das 13h30, admitindo-se lances a partir de 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação atualizada. Não havendo licitantes, o leilão seguirá sem interrupção
já com a 3ª CHAMADA, que será ENCERRADA NO DIA 01/09/2022 a partir das 13h30, onde serão
aceitos lances pelo critério da melhor oferta, nos termos do Art. 142, § 3º -A, III, da Lei 11.101/2005,
alterada pela Lei nº 14.112/2020.Considerar Horário de Brasília/DF. DO BEM: LOTE ÚNICO – DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A CONCEDENTE PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPIVARI/SP E A CONCESSIONÁRIA INDÚSTRIA METALÚRGICA MMLB LTDA
(atual Massa Falida de MMLB Indústria e Comércio de Artefatos de Metal Ltda), “CONTRATO
DE CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO Nº 167/2005 DOS IMÓVEIS MATRICULADOS SOB
NºS 34.136 e 34.137 ambas registradas no CRI de Capivari/SP”, com localização na RUA JOSÉ
GARCIA GEREZ, S.N°, DISTRITO INDUSTRIAL - CAPIVARI – SP. AVALIAÇÃO ATUALIZADA de
R$ 491.472,81 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta
e um centavos), abril/2022. Ad Corpus, no estado em que se encontra. Visitas agendadas e-mail
visitacao@lanceja.com.br. PAGAMENTO(S) DA ARREMATAÇÃO: À vista ou parcelado, mediante
caução idônea (imóvel em nome do ofertante e/ou carta/seguro fiança, sendo pagamento integral
ou da entrada/sinal, em ATÉ 24 HORAS do encerramento do leilão. Comissão Leiloeira 5% sobre
o valor da arrematação, a vista, em até 24 horas do encerramento leilão. Não haverá sucessão do
arrematante nas obrigações da devedora (art. 141 da “LRF”) O(s) Lance(s)/Ofertas realizado(s) tem
caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade em relação ao(s) Proponente(s). Outras informações,
regras de participação, penalidades, impugnações e EDITAL DE LEILÃO PUBLICADO NA ÍNTEGRA,
nos termos do Art. 887 § 2°, do CPC, no portal eletrônico www.lanceja.com.br.

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

INTIMAÇÃO DE EDITAL DE LEILÃO

GASOLINA, CHASSI: 9C2MD34002R007697. Venda no estado em que se encontra. Pagamento a
vista ou a prazo vide edital. Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação:

representação da empresa. 5.11. Outros documentos poderão ser solicitados pelo
VENDEDOR, para ﬁns de concre�zação da transação. 5.12. A representação por
terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com poderes especiais para o ato.
5.13. O pagamento do valor do arremate poderá ser feito por meio de depósito ou,
TED – Transferência Eletrônica Disponível, na conta a ser indicada pelo VENDEDOR,
em conformidade com a condição de pagamento estabelecida no subitem 6.1. 6.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO - 6.1. À Vista, com pagamento no prazo de 24 horas,
contados a par�r da comunicação da homologação da venda, na forma do subitem
5.1.1. 7. COMISSÃO DE LEILOEIRO - 7.1. O arrematante, além do valor do arremate, a
ser pago na forma estabelecida no subitem 6.1, pagará também ao LEILOEIRO, dentro
do prazo de 24 horas, contados da data da comunicação da homologação da venda, a
quan�a correspondente a 5% (cinco por cento), sobre esse valor, a �tulo de comissão.
8. FORMALIZAÇÃO: ESCRITURA. 8.1. A alienação do imóvel relacionado no Anexo I
será formalizada por meio de Escritura Pública Deﬁni�va de Venda e Compra. 8.2. O
VENDEDOR deverá lavrar o instrumento de formalização da alienação, em até 90
(noventa) dias, contados da data da homologação da venda, quando não houver
pendência de regularização documental, de responsabilidade de qualquer das
partes, indicada no texto do lote, que impeça a lavratura da escritura. No caso da
ocorrência de impedimento, a venda será formalizada por meio de instrumento
par�cular cabível, dentro do prazo estabelecido, até que seja sanada a irregularidade,
para a lavratura da escritura deﬁni�va. 8.3. O competente Instrumento Aquisi�vo
será ﬁrmado com o arrematante, cujo nome constar da Ata e Recibo de Arrematação,
somente admi�da sua subs�tuição, por cessão de direitos, na forma da lei, com
prévia análise e aprovação por parte do VENDEDOR. 8.4. O VENDEDOR se obriga a
fornecer ao arrematante, ﬁcha de matrícula do imóvel, atualizada, com nega�va de
ônus e alienações e demais cer�dões exigidas por lei (se posi�vas, com as devidas
jus�ﬁca�vas). 8.5. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências
e despesas necessárias, à transferência do imóvel, inclusive foro e laudêmio se for o
caso. A escolha do tabelião responsável pela lavratura da escritura pública, caberá
exclusivamente o VENDEDOR. 9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO -9.1.
Em caso de inadimplemento do valor de arrematação, por desistência do
arrematante, desfar-se-á a venda e será cobrada uma multa moratória no valor de 4%
(quatro por cento) da arrematação para pagamento de despesas administra�vas,
bem como poderá ainda o Leiloeiro emi�r �tulo de crédito para a cobrança de tais
valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem
prejuízo da execução prevista no ar�go 39, do Decreto nº 21.981/32, além da
inclusão do arrematante nos serviços de proteção ao crédito. 9.1.1 A multa descrita
no item 9.1, bem como qualquer ônus ensejado pelo inadimplemento, serão única e
exclusivamente de responsabilidade do ARREMATANTE. 9.2 Na hipótese mencionada
no item 9.1 acima, ﬁca o VENDEDOR isento de quaisquer responsabilidades advindas
da desistência e/ou inadimplência da arrematação do imóvel. 10. DISPOSIÇÕES
GERAIS - 10.1. A posse direta ou indireta do imóvel será transmi�da ao arrematante,
depois do pagamento do valor total do negócio e assinatura do instrumento
aquisi�vo. 10.2. Todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, necessárias
para a liberação ou desocupação do imóvel, quando for o caso, correrão por conta do
arrematante. 10.3. A(s) ação(ões) judicial(is) rela�va(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 res�tuída 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. 10.4. A falta de u�lização pelo
VENDEDOR, de quaisquer direitos ou faculdades, que lhes concede a lei e este edital,
importa não em renúncia, mas em mera tolerância ou reserva, para fazê-los
prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 10.5. Eventuais pedidos
de esclarecimentos deverão ser solicitados pelo tel. 3003-0677 ou por escrito, via email contato@zukerman.com.br . 10.6. As demais condições obedecerão ao que
regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427/33, que regulam a a�vidade da leiloaria.

Vendas “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 arrematação. Visitação: Agendamento
junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

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

Partes: Exequente: ATACADO ZR LTDA x Executado(a) FABIO VERONI DE GODOY-ME. 1º LEILÃO:
22/07/22 às 11h30 oportunidade em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação

A9

Veículo marca VW. Gol 1.0, ano de fabricação 2006, modelo 2007 de cor Cinza, duas portas,
placas de identificação DHW 7604 Amparo/SP, em regular estado de conservação, avaliado por
R$ 12.000,00 (doze mil reais) em 10 de setembro de 2021. O valor mínimo para venda não
poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da avaliação atualizada. Maiores
detalhes do Edital no site www.mleiloes.com.br - Marta Simone Shiokawa - Leiloeira Oficial JUCESP 820.
EDITAL DE LEILÃO - O leiloeiro oficial André Amaral Barros – JUCESP Nº 1164, torna público
que realizará um leilão de joias diversas no dia 23 de Julho de 2022 às 17h00min, autorizado pela
COMERCIAL PIRES JÓIAS EIRELI – CNPJ 32.929.468/0001-51, EXPOSIÇÃO: DE 15 a 23 de
Julho/2022, SOMENTE ONLINE no site: www.piresleiloes.com.br

Fazenda Itanguá - Mirim Ltda.
CNPJ nº 03.077.910/0001-60 - NIRE 35.215.509.934

Edital de Convocação de Reunião Extraordinária de Sócios

Ficam convocados, na pessoa dos seus representantes legais, as empresas sócias da Fazenda Itanguá - Mirim Ltda. (“Sociedade”) para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada na modalidade presencial na sede social, em Sorocaba/SP, na Avenida Dr. Eugênio Salerno, nº 259, sala 6, Bairro
Vila Santa Terezinha, CEP 18035-430, em 1º convocação no dia 25/07/2022 às 10h, para examinar,
discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Convalidar a distribuição, a quem de direito, dos
lucros acumulados; (ii) Aprovar orçamento para a contratação de empresa especializada de auditoria
para proceder com a análise contábil-financeira da Sociedade dos últimos anos e a contabilização de
seus ativos; (iii) Validar a comercialização e venda de 149 lotes do Empreendimento Jardim Residencial Villagio Wanel discriminados em despacho nos autos do processo nº 5004406-26.2019.4.03.6100;
e (iv) Outros temas de interesse da Sociedade. A Administração da Sociedade se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Sorocaba/SP, 15/07/2022. Fazenda Itanguá - Mirim Ltda. Milton Muraro Filho e Armando Sanches Ponce - Administradores.
EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1017278-85.2022.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de Direito

da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr(a). Eduarda Maria Romeiro
Corrêa, 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 DANIELE ELIZA FRANZONI ALMEIDA e VITOR NONATO DE NORONHA ALMEIDA. A Dra. Eduarda
Maria Romeiro Corrêa, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões Foro de São Bernardo do Campo-SP, no uso
de suas atribuições legais etc. FAZ SABER, nos termos do Art. 734 §1do NCPC, dar publicidade a todos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo foi pedido a ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS, autos nº
1017278-85.2022.8.26.0564, dos cônjuges DANIELE ELIZA FRANZONI ALMEIDA, brasileira, casada, empresária, inscrita no
CPF/MF sob o n.285.099.908-32, portadora da Cédula de Identidade RG n. 30.448.832-X, e VÍTOR NONATO DE NORONHA
ALMEIDA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 43.933.468-8, inscrito no CPF/MF sob o n.
309.675.948-04 de REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para o REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
Os Requerentes constituíram matrimônio em 06/04/2019 e, naquela ocasião, entenderam por bem adotar o regime da
comunhão parcial de bens, no entanto, entendem que o regime que melhor reflete as intenções do casal é o da comunhão
universal de bens. Informam que este procedimento está autorizado pelo Código de Processo Civil, em seu art. 734, §1º. Isto
posto, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no local de costume deste Fórum, onde permanecerá por 30dias para terceiros eventualmente interessados se manifestarem. 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 12 de julho de 2022. [19,20]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003752-27.2017.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de São Paulo, Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER as herdeiros do espólio de JOSÉ MARIANO DAMASCENO E PHILOMENA PIRES DAMASCENO, ausentes, incertos e
desconhecidos, que Fábio Antonio Medina ajuizou ação de usucapião objetivando um terreno localizado na Rua Boa Vista 28,
Embu das artes cadastro nº 10.24.54.0328.01.000,com área total de 75,57m² e área predial de 73,50m².Alega a autora estar em
posse do imóvel de forma mansa e pacifica no prazo legal,por si e seus antecessores,expedindo-se edital de citação dos supramencionados,para que me 15(quinze dias a fluir após o prazo supra 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 Embu das Artes, aos 18 de maio de 2022.
[19,20]

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO
Art. 887, § 3º/CPC
Edital de Praça Judicial Online. Dora Plat - Leiloeira Oficial - Jucesp 744. 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Itatiba. Processo: nº 1002342-70.2018.8.26.0281. Requerido Douglas Ferreira Lima Boy - Ford/Escort 1.0
Hobby, 1995/1995 em Itatiba/SP. Rua José Soave, nº 555, Itatiba/SP. Lance mínimo no 1º Leilão: R$
6.339,00 - Lance mínimo no 2º Leilão: R$ 3.803,40 (60% do valor de avaliação-sujeitos à atualização). Datas
dos Leilões - 1º Leilão começa em 06/09/2022, às 16h00min e termina em 09/09/2022, às 16h00min; 2º
Leilão começa em 09/09/2022, às 16h01min e termina em 30/09/2022 às 16h00min. Fica o requerido
Douglas Ferreira Lima Boy, a titular de domínio Cintia Rodrigues De Souza, seus cônjuges, se casados forem, o
credor Estado de São Paulo e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m)
localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 23/04/2021.
PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW.

.COM.BR

Andriello S.A. Indústria e Comércio

CNPJ Nº 61.508.727/0001-79 - NIRE 35.300.017.145
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 30 de junho de 2022, às 14:00 horas. Arquivada na JUCESP sob nº 346.913/22-6, em
13.07.2022. Por unanimidade e sem restrições, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: 1. a
redação do artigo 8º e seus parágrafos, alterados, adequados à rotina da Companhia e renumerados
em sua sequência; 2. a consolidação do Estatuto Social, cujo texto integral é parte integrante desta
Assembleia Geral Extraordinária (Anexo I). Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005806-92.2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando José Cúnico, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
PROVISÃO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO, CNPJ 51.619.906/000200, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Voitel Ltda e outros, para recebimento do valor de R$
350.576,83 (janeiro/2020) decorrente do inadimplemento dos instrumentos particulares conjuntos denominados
Contrato de Prestação de Serviços e Contrato de Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), ﬁrmados
em 03/09/2012 e 04/05/2012 respectivamente. Estando a parte ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em
15 dias, a ﬂuir após os 20 supra, pague a referida quantia devidamente atualizada e honorários advocatícios de 5%
sobre o valor da causa, que a tornará isenta das custas processuais, ou oponha embargos à ação monitória, sob pena
de constituir título executivo judicial, ﬁcando advertida que será nomeado curador especial no caso de revelia. Será o
presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 08 de junho de 2022
J-19 e 20/07
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo de 20 dias. Processo nº 1017220-53.2021.8.26.0100. O Dr. Fabio Coimbra Junqueira, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do
Foro Central/SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Gladdys Choque Ortiz Me, registrado civilmente como Gladdys Choque Ortiz
21883340861, CNPJ 28.645.238/0001-93 (nome fantasia: Ronal Máquinas), e Ronal Máquinas de Costura Epp, CNPJ
38.314.793/0001-96, de propriedade de Roman Joel Apaza Vino, CPF 218.833.328-42, que Welttec Comercial Importadora e
Exportadora Ltda ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento do valor de R$ 77.039,89 (fevereiro/2021),
decorrente do inadimplemento das duplicatas de nºs 71092-4/5 e 71092-5/5; 72137-4/5 e 72317-5/5; 71306-5/5; 72121-4/5 e
72121-5/5; 72433-3/5, 72433-4/5 e 72433-5/5; 73414-3/5, 73414-4/5 e 73414-5/5; 73615-2/5, 73615-3/5, 73615-4/5 e 736155/5; 73920-2/5, 73920-3/5, 73920-4/5 e 73920-5/5. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se o edital para que em
03 dias paguem o débito atualizado, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 10%, ou em 15 dias, embarguem a
execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com o depósito de 30% do valor, acrescido de custas e de honorários de
advogado e requerer o parcelamento do restante em até 06 vezes, prazos estes a ﬂuir após os 20 supra, sob pena de penhora,
ﬁcando advertidos de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, aﬁxado e publicado na forma da Lei.
J-19 e 20/07
São Paulo/SP, 21/06/2022.

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

DocuSign Envelope ID: 54F5DB81-F019-40DC-B847-CB8011A38D0B

gazetasp.com.br
TERÇA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2022

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

AVISO DE LICITAÇÃO
REPETIÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 204/2022
Processo Administrativo nº 065835/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 9/2022
Processo Administrativo nº 059434/2022

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de lógica e elétrica, conforme edital e
seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 31.905,20 (trinta e um mil novecentos e cinco reais e vinte centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 01 de agosto de
2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

A10

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma do Centro Comunitário Jovino
Campos, conforme descrito em edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 320.241,22 (trezentos e vinte mil duzentos e quarenta e um reais e vinte
e dois centavos).

Tomada de Preços nº 04/2022
Processo Administrativo nº 036758/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do imóvel, serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Núcleo Branca Salles, conforme descrito em edital
e seus anexos.

Visita Técnica (obrigatória) até o dia: 03/08/2022.

Comunicamos aos interessados que, ficam suspensos, sine die, todos os atos deste certame.

PRAZO LIMITE PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08:45h do dia 04/08/2022.
ABERTURA: Dia 04/08/2022 a partir das 09:00h.

Comunicamos ainda, que os novos atos serão oportunamente divulgados pelos meios oficiais.

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.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Materiais e Licitações – Divisão de
Licitação – Rua Jacira nº 50 - Jardim Macedo, das 8h às 17h (a custo zero – gratuito); ou (na
íntegra) através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Ribeirão Preto, 18 de julho de 2022.
Anderson Ferreira da Silva
Diretor do Departamento de Materiais e Licitações

Ribeirão Preto, 18 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

Ribeirão Preto, 18 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 307/2022
Processo Administrativo nº 087227/2022

AVISO DE REABERTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 292/2022
Processo Administrativo nº 083382/2022
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM LOTES PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO E LOTES PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Pregão Eletrônico SRP nº 217/2022.
Processo Administrativo nº 067980/2022.
Objeto: Registro de preços para aquisição de tubo para coleta de sangue a vácuo e tubo
pediátrico para coleta de sangue, conforme edital e seus anexos.

OBJETO: Registro de preços para prestação de serviços, mediante locação de caminhões,
máquinas pesadas e equipamentos, com condutor, combustível e seguro total, conforme edital
e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 2.507.568,80 (dois milhões quinhentos e sete mil quinhentos e sessenta
e oito reais e oitenta centavos).

Ricardo Fernandes de Abreu, Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições
que lhe são inerentes, RETIFICA o edital da licitação em epígrafe e o REABRE com novas
datas conforme segue:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 01 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30
minutos.

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

OBJETO: Registro de preços para aquisição de dietas, espessante e suplemento nutricional,
objetivando o cumprimento de ordens judiciais, conforme edital e seus anexos.
Valor Estimativo: R$ 120.645,84 (cento e vinte mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta
e quatro centavos).
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 8 horas e 30 minutos do dia 01 de agosto de
2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de agosto de 2022 às 8 horas e 30 minutos.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de agosto de 2022 a partir das 9 horas.
Retirada do Edital: Diretamente no site www.licitacoes-e.com.br ou gratuitamente na íntegra
somente para consulta através do site www.ribeiraopreto.sp.gov.br.

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 14 horas do dia 01 de agosto de 2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 01 de agosto de 2022 às 14 horas.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 01 de agosto de 2022 a partir das 14 horas e 30
minutos.
Retirada do Edital Retificado: 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, 18 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº
1040808-76.2019.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo,
Dr. Artur Pessôa De Melo Morais, na forma da Lei, etc. Faz
saber a Magh Assessoria Administrativa Eireli, CNPJ
22.517.489/0001-06, com endereço à R. Coronel Antonio
Marcelo, 265, Belenzinho, CEP 03054-040, São Paulo/SP,
que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Associação Comercial e Empresarial
de Guarulhos, alegando em síntese: objetivando a quantia
de R$ 3.556,73 (no ajuizamento), referente ao uso de
consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito
(SCPC), consultas estas devidamente cobradas pela
autora, conforme contrato ﬁrmado. 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 Guarulhos, aos 05 de julho de 2022.

Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

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, 18 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

Ribeirão Preto, 18 de julho de 2022.
Ricardo Fernandes de Abreu
Secretário Municipal da Administração

RB CAPITAL REALTY XI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
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RB CAPITAL REALTY XI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.303.164/0001-30 - NIRE 35.300.415.795
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2022
Data, Hora, Local: 31.03.2022, às 13:30hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte,
São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Régis Dall´Agnese; Secretário, Olavo
Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) Alteração da sede da Companhia, passando de
“Avenida Brigadeiro 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) Alteração do Artigo 2º do
Estatuto Social: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, Rua do Rócio, nº 350,
14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, sendo-lhe facultado abrir e manter filiais, agências ou escritórios
por deliberação da Assembleia Geral.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.03.2022. Mesa: Presidente,
Régis Dall’Agnese; Secretário, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. Acionistas: RB Capital Desenvolvimento
Residencial II – FIP Multiestratégia, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda.,
(representada por seu Diretor Régis Dall’Agnese e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer), e RB
Capital Commercial Properties S.A. (representada por seus Diretores Alexandre Rhinow e Renato Bugana Peres).
JUCESP nº 299.804/22-7 em 22.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DELLA COLETTA BIOENERGIA S.A.
CNPJ 44.691.236/0001-97
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. (as) acionistas desta Companhia, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 23 de julho de 2022, às 10h00, na sede social da Companhia, à Estrada
Municipal Domenico Dalla Coletta, no Bairro Sapé, Km 1,9, Bariri - SP, ou, alternativamente, através de
link a ser disponibilizado aos acionistas pelo Presidente do Conselho de Administração (com antecedência mínima de 24 horas da data da reunião), por e-mail, de acordo com a lei 14.030 de 28/07/2020 e
com a IN DREI nº 79/2020, de 14 de abril de 2020, tendo como ordem do dia as seguintes matérias: a)
Aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas
ao exercício social encerrado em 31 de março de 2022; b) Destinação do resultado do exercício, de
conformidade com os Artigos 26°,27° e 28° do Estatuto Social da Companhia. Bariri, 12 de julho de
2022. José Roberto Dalla Coletta Presidente do Conselho de Administração
EDITAL DE CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0029887-69.2013.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna
Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Marlene Celestino de Oliveira, Valdemar Floriano de Oliveira, Sueli Celestino
Wilson, Jose Wilson, Marcia Cristina Alves Morato, Aurora Nogueira dos Santos, Thomaz Carreri, Wilma Carreri ou
Wilma Cariri, Waldemar Lasco, Elvira Garoffo Lasco, Antonio Francisco dos Santos, Marinalva dos Santos, Rosemeire
Ribeiro da Silva, Ana Paula Andrades Ribeiro, inventariante do Espolio de Eder Ribeiro da Silva, Ana Paula Andrades Pereira,
Valter Ribeiro da Silva, Maria Aparecida Freitas de Oliveira Ribeiro da Silva, Antonio Cardoso Figueiredo, Conceição da
Natividade Pontes Figueiredo, Alcidia Lasco Alberto, na qualidade de inventariante de Waldemar Lasco, réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Conceição da Natividade Pontes
Figueiredo e Antonio Cardoso Figueiredo ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado
na Avenida Mendes da Rocha, 750, Jardim Brasil, São Paulo - SP, CEP 02227-000, alegando posse mansa e pacíﬁca no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a ﬂuir após o prazo de 20 (vinte) dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, aﬁxado e publicado na forma da lei.

CNPJ/MF nº 13.303.164/0001-30 - NIRE 35.300.415.795
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06 de Maio de 2022
Data, Hora, Local: 06.05.2022, às 13:30hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte,
São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Régis Dall´Agnese; Secretária, Karin
Antunes Sikorski Fontán. Deliberações Aprovadas: (i) As contas dos administradores, o relatório da
administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2021, publicados nas edições do dia 05.05.2022 do Jornal Gazeta de São Paulo, nas
versões impressa e digital; (ii) Ratificar que não há lucros a ser distribuído, tendo em vista que a Sociedade apurou
prejuízo de R$ 131.802,29, no exercício social encerrado em 31.12.2021, que foi alocado à reserva de prejuízos
acumulados. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 06.05.2022. Mesa: Presidente, Régis Dall’Agnese; Secretária,
Karin Antunes Sikorski Fontán. Acionistas: RB Capital Desenvolvimento Residencial II – FIP Multiestratégia, por
sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., (por seu Diretor Régis Dall’Agnese e procuradora Karin Antunes
Sikorski Fontán), e RB Capital Commercial Properties S.A. (por seus Diretores Alexandre Rhinow e Renato Bugana
Peres). JUCESP nº 315.534/22-9 em 22.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Processo Digital nº: 1140666-93.2021.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Contratos Bancários Requerente: BANCO BRADESCO S/A Requerido: Marcia
Lanzanaster Nery Epp Citação. Prazo de 20 dias. Processo nº 1140666-93.2021.8.26.0100.
O Dr. Márcio Teixeira Laranjo, Juiz de Direito da 21ª Vara Cível, FAZ SABER a Márcia
Lanznaster Nery - EPP, CNPJ/MF 08.092.748/0001-73, que por parte do Banco Bradesco
S/A lhe foi ajuizada ação de Procedimento Comum, objetivando a cobrança da quantia de R$
305.003,77,alegando o autor em sua inicial que ﬁrmou com a ré, em 26/03/2012, o Contrato de
nº 530/5588604, tendo a mesma deixado de efetuar os pagamentos a que se comprometera.
Nestas condições, foi ajuizada a presente ação e, estando a ré em lugar ignorado, foi
determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, após os 20 dias supra, conteste o
feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados e a condenação
nas demais cominações pedidas. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2022.

RB CAPITAL REALTY XI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF: 13.303.164/0001-30 - NIRE: 35.300.415.795
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022
Data, hora, local: 31.05.2022, 09:30hs, na sede, Rua do Rocio, 350, 14º andar, parte, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Denise Yuri Santana Kaziura; e Secretária: Karin Antunes Sikorski Fontán. Deliberações
aprovadas: Aumentar o capital social, no valor de R$ 104.000,00, passando o capital de R$ 1.000,00 para R$
105.000,00, mediante a emissão de 104.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R$ 1,00 por ação, sendo este preço tomado por base no Artigo 170, §1º, inciso I, da Lei
6.404/1976, conforme alterada. O presente aumento é integralmente subscrito e integralizado pelo acionista RB Capital
Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento em Participações, por sua gestora RB Capital Asset Management
Ltda., com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor total de R$
104.000,00. Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 105.000,00, dividido em 2.044.227 ações ordinárias nominativas, registradas e sem valor nominal”. Nada
mais. São Paulo, 31.05.2022. Acionistas: RB Capital Desenvolvimento Residencial II Fundo de Investimento em Participações, por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda. (por sua Diretora Denise Yuri Santana Kaziura e procuradora
Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital Commercial Properties S.A. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán). JUCESP 329.835/22-1 em 30.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

RB CAPITAL REALTY XI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 13.303.164/0001-30 - NIRE 35.300.415.795
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Dezembro de 2021
Data, Hora, Local: 02.12.2021, às 13:30hs, na sede, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, São
Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Régis Dall´Agnese; Secretário, Olavo Nigel
Saptchenko Arfelli Meyer. Deliberações Aprovadas: (i) destituir o Sr. James Francis Egan Junior, brasileiro,
casado, maior, economista, RG nº 16.540.565-X (SSP/SP), CPF/MF nº 100.239.008-73, do cargo de Diretor, sendo tal
destituição com efeitos retroativos à 12.11.2021, data em que o Sr. James Francis Egan Junior deixou de atuar como
Diretor; (ii) destituir o Sr. Mauro Carneiro Lima, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 12.622.203 (SSP/SP), CPF/
MF nº 099.715.508-65, do cargo de Diretor, sendo tal destituição com efeitos retroativos à 30.11.2021, data em que o
Sr. Mauro Carneiro Lima deixou de atuar como Diretor; e (iii) Eleger para o cargo de Diretor, o Sr. Alexandre Rhinow,
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.759.468-5 (SSP/SP), CPF/MF nº 152.558.558-47, e o Sr. Marcelo Michaluá,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 16.323.178-3 (SSP/SP), CPF/MF nº 127.314.838-06, ambos
residentes em São Paulo/SP, tomam posse nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse e declarações de
desimpedimento, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e exercerão os seus mandatos de forma unificada ao
mandato vigente, encerrando-se em 20.11.2023. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 02.12.2021. Mesa:
Presidente, Régis Dall’Agnese; e Secretário, Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. Acionistas: RB Capital
Desenvolvimento Residencial II – FIP Multiestratégia, representado por sua gestora RB Capital Asset Management
Ltda., (representada por seu Diretor Régis Dall’Agnese e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer), e RB
Capital Commercial Properties S.A. (representada por seus Diretores Alexandre Rhinow e Renato Bugana Peres).
JUCESP nº 299.803/22-3 em 22.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1031858-33.2017.8.26.0100 A
MM. Juiza de Direito da 35ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra.
FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Delviene de Souza Santos Gurgel, CPF.
462.065.665-87, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Instituição Paulista Adventista de Educação e Assist. Social Reg. Adm. Paulistana,
procedeu-se o bloqueio através do sistema SISBAJUD, da quantia de R$ 589,92 (fls. 123/126
dos autos). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, ofereça impugnação sobre o valor bloqueado, sob
pena de conversão do bloqueio em penhora e consequente liberação à exequente, prazo esse,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026674-34.2019.8.26.0001 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei. FAZ SABER a(o) CARLOS CESAR MOREIRA DE
ARAUJO, CPF 407.512.888-10, e CARLOS CESAR MOREIRA DE ARAÚJO - ME, CNPJ
28.778.230/0001-03, que Jr Transportes Eireli EPP ajuizou ação de Execução de Título
Extrajudicial objetivando a quantia de R$ 45.753,69, tendo por lastro o Instrumento Particular para
Composição amigável de Indenização por Perdas e Danos, intitulado como Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, que restou inadimplido. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a
verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue 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 6 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua
avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de Junho de 2022.

Publique em
jornal de grande
circulação.
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Por Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

Série faz sucesso lá fora

recebeu a atenção e o tratamento merecidos. Tudo diferente do que aconteceu aqui...
Agora a série é elogiada em
Londres, no Times, é exibida
em horário nobre, 9h da noite e recebe elogios da crítica.
Quem perdeu foi a própria
Globo que poderia estar capitalizando mais esse sucesso.
Mas não. Vai entender!!!

O

lha só como são as
coisas: “Passaporte para Liberdade”,
minissérie brasileira escrita por
Mario Teixeira, coprodução
da Globo e Sony Pictures/Floresta, aqui no Brasil foi exibida na última semana do ano
passado, 11h da noite, período
e horário em que o número
de aparelhos ligados é tradicionalmente menor. Em seu
elenco, nomes como os de Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi, Tarcísio Filho, João Côrtes e vários outros, além de
atores de fora, como o britânico Thomas Sinclair Spencer, a
israelense Sivan Mast, o italiano Jacopo Garfagnolli, a polonesa Izabela Gwizdak e o americano Brian Townes. Evidente
que na Globo, dada as circunstâncias e por ser um trabalho
coordenado por pessoas que
já haviam deixado a casa, não

TV Tudo
É o que dá. Em outros setores
também tem, mas na televisão a vaidade é sempre exacerbada. E a concorrência interna também. É duro alguém
aceitar o sucesso do outro.
Ou se procura desvalorizar ou
apagar rapidamente a impressão digital.

VICTOR POLLAK

Sophie Charlotte como Aracy de Carvalho na minissérie brasileira “Passaporte para Liberdade”

HORÓSCOPO

Baton na cueca. Quando aqui
se condena a banalização do
“Urgente” nos canais de notícias, é porque não existe mesmo a menor noção de quando deve ser usado. Querem
chamar atenção e na falta de
outros recursos, até o que não

é, vai com o selo espalhafatoso em cima.
Olha o exemplo. Tarde de domingo, TV Jovem Pan usa o
“Urgente” para “informar”
que o presidente Bolsonaro
não tomou vacina. Que mal
pergunte: se tem alguém, por
acaso, que não sabia, levante a
mão. Há mais de um ano ele
repete a mesma coisa.
Ponto a favor. Duas semanas
do novo “É de Casa” na Globo
e já se comprova que Maria
Beltrão era alguém que faltava na TV aberta. O programa,
com o seu talento e espontaneidade, teve um ganho dos
mais importantes.
Está funcionando. Porque o
Erlan Bastos resolveu se candidatar, a TV Cidade, de Fortaleza, foi buscar Luiz Esteves,
ex-Verdes Mares, para apresentar o “Balanço Geral CE”.
Estreou em junho e os resultados são muito bons. Sempre encostando na Globo.

A leitura
na medida
certa.

ÁRIES.
Seu dia pode começar
sem muitas novidades
e você vai usar a sua determinação para cumprir as tarefas
e os compromissos de rotina.
Semana sem grandes surpresas
para arianos e arianas.

LEÃO.
Ao longo da manhã,
Mercúrio entrará em
Leão e promete turbinar o seu
poder de comunicação. Você vai
notar que será bem mais fácil
dialogar e convencer as pessoas
a te ajudarem.

SAGITÁRIO.
Lua e Mercúrio deixam
você ainda mais otimista e confiante nesta terça-feira. Vai sentir que a sorte sopra
a seu favor e que tudo que fizer
terá bons resultados e você ficará
satisfeita.

TOURO.
Nem todos vão merecer a sua confiança,
por isso, mantenha um
pé atrás para não cair nas armadilhas de gente falsa ou golpista.
Se quiser conversar, procure os
parentes mais próximos.

VIRGEM.
Se depender de Mercúrio e Plutão, você terá
criatividade e aliados
de sobra para contornar os obstáculos e virar o jogo a seu favor.
Lua e Júpiter na Casa 8 deixam
sua sensualidade irresistível.

CAPRICÓRNIO.
A Lua na Casa 4 reforça sua ligação com a
família e você tende a
se preocupar mais com o bem-estar dos parentes. Mercúrio na
Casa das Transformações pode
incentivar mudanças.

GÊMEOS.
Mercúrio na Casa 3
acentua ainda mais o
seu poder de comunicação, que já é tão forte. Se
depender do astro, você vai usar
as palavras certas para convencer os outros do que quiser.

LIBRA.
Lua e Mercúrio estimulam as parcerias, por
isso, busque aliados
e some forças com os colegas
para cumprir as tarefas.Mas fique
ligado para não confiar demais
nas pessoas.

AQUÁRIO.
O Sol na Casa 6
revigora suas energias
e traz uma disposição
invejável para você no trabalho.
A Lua na Casa 3 também envia
boas vibrações, além de aumentar a sua criatividade.

CÂNCER.
Mercúrio na Casa 2
aumenta sua vontade
de ganhar dinheiro
e melhorar de vida. Com a Lua
na Casa 10 e Sol em Câncer,
você fará tudo o que puder para
aumentar seus ganhos.

ESCORPIÃO.
A Lua na sua Casa
do Trabalho garante
determinação, disposição e garra em dobro para você
cumprir suas tarefas e conseguir
ótimos resultados na profissão.
Uma promoção pode chegar.

PEIXES.
Você continua ligada
nas finanças e nas
oportunidades de conseguir novas formas de ganhar
dinheiro. O Sol na Casa 5 garante
sorte e indica uma boa fase para
fazer uma fezinha.

ANUNCIE:
11.

3729-6600

CRUZADAS

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

ALÉM DA ILUSÃO
18h, na Rede Globo

PANTANAL
21h30, na Rede Globo

Edmundo desabafa com outro preso, que tenta alertá-lo contra Heitor.
Marcela manda Heitor exigir que
Bianca se case com ele em troca da
liberdade de Edmundo. Petruchio
não consegue vender o queijo,
sabotado por Lindinha. Petruchio
culpa Catarina pelo prejuízo. Batista
visita Joana. Marcela convence
Joaquim de que é inocente, mas
não consegue fazê-lo alterar o testamento. Cornélio avisa que Batista
vai dar uma festa. Heitor propõe
libertar Edmundo se Bianca se casar
com ele.

Isadora engana Joaquim. Violeta
pensa em como salvar a plantação
de cana. Davi se desespera ao ver
Joaquim beijar Isadora. Constantino e Julinha forjam um assalto
na casa, e Santa fica desconfiada.
Davi pede para Arminda induzir
Isadora a investigar a Tela Têxtil.
Margô desconfia da ostentação de
Emília. Isadora verifica os contratos
e recibos da Tela Têxtil. Benê alerta
Violeta que o fogo na plantação
perdida pode acabar com a fazenda
inteira. Anastácia revela a Leônidas
que Bartolomeu pagou o seu curso
de medicina. Isadora descobre que
a Tela Têxtil não existe. Davi vê
Joaquim e Iolanda juntos.

Alcides e Jove têm uma briga por
conta de Juma. Jove se sente aliviado ao saber por José Lucas que
Alcides está vivo. José Lucas pede
perdão a Jove, selando uma cumplicidade entre os dois irmãos. Muda
resiste a ter a noite de núpcias com
Tibério. Filó diz a José Leôncio que
o fazendeiro nunca se declarou
para ela. Alcides afirma a Zefa que
se vingará de Jove. Tadeu avisa a
Alcides que, se ele mexer com Jove,
mobilizará toda a família Leôncio.
Érica e José Lucas se beijam. Tenório
atiça Alcides a tirar as vidas de Jove
e José Leôncio.

A FAVORITA
16h45, na Rede Globo
Lara ameaça chamar a polícia. Donatela implora para Lara acreditar
em sua inocência. Donatela dá um
beijo de despedida em Lara e vai
embora. Donatela se disfarça para
resgatar suas joias em um banco.
Átila pede ajuda a Amelinha para
trabalhar. Amelinha quer se certificar se ele ainda sabe fotografar.
Iolanda fica preocupada com a
greve de fome de Copola. Copola
incentiva Cassiano a lutar pelo
amor de Lara. Lara diz a Gonçalo
que ainda não tem condições de
marcar uma reconciliação familiar
com Flora. Pedro auxilia Donatela
em sua fuga.

CARA E CORAGEM
19h40, na Rede Globo
Pat ouve com atenção as explicações do médico sobre o diagnóstico
de Alfredo, que tem um tumor.
Chiquinho sente falta de Rebeca, e
Moa se preocupa. Rebeca faz uma
proposta para Armandinho depor
contra Moa. Ítalo tenta descobrir
sobre o grupo de mulheres ao ver
Pat vestida com o terninho laranja.
Duarte pede para Jéssica levar os
empresários indicados por Danilo à
mansão de Bob. Martha propõe a
Leonardo o cargo de vice-presidente da SG.

CARINHA DE ANJO
20h30, no SBT
Cristóvão não entende o ocorrido,
pois quem fechou o negócio com os
árabes foi um homem que usou o
nome dele em vão. Cristóvão então
finge que sabe de tudo para poder
provar que é inocente para Gustavo.
Haydee mostra o vídeo com áudio
da negociação de Flávio para
separar Cecília e Gustavo. A mulher
pede para Adolfo mostrar o vídeo
para Gustavo e Cecília, pois possui
a obrigação de fazer o que é certo.
Bárbara é resgatada com a ajuda
de Dulce Maria e fica chateada que
Frida lhe largou sozinha. Bárbara
abraça Dulce e lhe agradece.
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Curtas

VERSÃO NÃO AUTORIZADA

Melody descobre música
A compositora da
música “Positions”,
descobriu a canção
“Assalto Perigoso”,
uma versão sem
autorização

DIVULGAÇÃO

VOLTA AOS PALCOS. A
Traditional Jazz Band
(TJB) finalmente voltará aos palcos após dois
anos longe do público
por conta da pandemia
do coronavírus. Com
58 anos de carreira, a
banda irá se apresentar
no dia 12 de agosto, no
bar All of Jazz, no bairro do Itaim Bibi, em SP,
a partir das 22h. “Será
a nossa primeira apresentação desde o inicio
da pandemia e estamos
ansiosos.”, disse Carlos
Chaim, contrabaixista
da TJB.

A

pós a briga com
Anitta, 29, a cantora adolescente Melody, 15,
teve uma surpresa não muito agradável.
A compositora da música
“Positions”, de Ariana Grande, descobriu a canção “Assalto Perigoso”, uma versão
sem autorização do sucesso internacional feita pela
brasileira. A compositora
Nija Charles -que já fez até
letras para artistas como
Lady Gaga e Beyoncé- ficou
sabendo da versão através
de tuítes de fãs de Anitta.
Os “anitters” começaram a
mencionar a gravadora Republic Records para fazer
com que a equipe de Ariana
ficasse ciente da versão criada por Melody.

LEO FRANCO / AGNEWS

Biografia da Rainha da Sofrência
O jornalista campineiro Bruno Ribeiro vai lançar em 22 de julho, próxima sexta-feira, o livro “Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência: Biografia e Crítica”, pela editora Clube de
Autores. A publicação se trata do primeiro grande perfil biográfico da cantora goiana que
morreu em um acidente aéreo no auge do sucesso, no dia 5 de novembro de 2021. A data
escolhida para o lançamento não é à toa. Em 22 de julho a jovem que mudou a história da
música sertaneja iria completar apenas 27 anos de idade.

EMOJI DE 2022. O
emoji de carinha derretendo foi eleito como o
mais representativo do
ano de 2022. A escolha
aconteceu através do
Twitter, pelo perfil do
World Emoji Awards,
em uma enquete para
decidir o “emoji mais
2022” de todos. A votação acontecia em etapas eliminatórias entre
emojis e teve início em
5 de julho.

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

‘THE IDOL’. Neste domingo (17), a HBO lançou o primeiro trailer
da minissérie ‘The Idol’.
O projeto é uma criação
do artista The Weeknd
em parceria com Sam
Levinson e Reza Fahim
e deve ser disponibilizado ainda neste ano. As
cenas exibidas no trailer
mostram a protagonista, uma popstar em ascensão em momentos
intensos.

WEBERT BELECIO / AGNEWS

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Emilia Clarke Comemoração
A atriz Emilia Clarke, 35, conhecida por interpretar Daenerys
Targaryen na série “Game of
Thrones” (HBO), relembrou os
AVCs (Acidente Vascular Cerebral) que teve enquanto gravava a série entre 2011 e 2013. “Foi
a dor mais excruciante, vômitos enormes, tentando recuperar a consciência;” contou a
atriz em entrevista ao Sunday
Morning BBC.

Atores da novela “Pantanal”
(Globo) resolveram celebrar
o sucesso da trama em uma
festa na casa do ator Murilo
Benício, que na história vive
Tenório. Nomes como Marcos Palmeira, Bella Campos,
Cauê Campos, Dira Paes e
Marcela Fetter marcaram presença. Mas outros atores que
não fazem parte do elenco
também compareceram.

Frase

PROMOÇÃO
JANTAR

BEATRIZ DAMY / AGNEWS

“Tem uma
‘esculhambação’
boa.”

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

Ivete fala sobre seu
novo programa na Rede
Globo em entrevista
para o “Fantátisco”.

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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ÚLTIMA CHANCE. Mais de 2 mil vagas estão abertas em um dos maiores processos seletivos do ano

PM inscreve só até quarta-feira
A Autorizado pelo Governo

do Estado de São Paulo durante a primeira quinzena de
junho, o edital para contratação de 2,7 mil novos policiais
militares já está disponível
para quem busca participar
do processo seletivo.
Ao todo, são 2.700 vagas
para o cargo de Soldado PM
2ª Classe e 11 para o de 2° Tenente Músico PM. Entre as
informações que constam
no edital está a confirmação
do salário inicial que será de
R$ 3.875,27 mensais. As inscrições tiveram início no dia
24 de junho durante o período da manhã, e se encerrarão
no dia 20 de julho, às 23h59.
A taxa de inscrição é de R$ 57.
As atribuições do cargo de
Soldado PM de 2ª Classe são:
o policiamento ostensivo e a
preservação da ordem pública,
envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da
lei, nas diversas modalidades
de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da
integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios

DIVULGAÇÃO / CPI-6 / POLÍCIA MILITAR

Ao todo, são 2.700 vagas para o cargo de Soldado PM 2ª Classe e 11 para o de 2° Tenente Músico PM
doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e
de gestão pela qualidade.
São requisitos para a inscri-

Concurso do TJMG
tem salário de
mais de R$ 5 mil
Os candidatos devem realizar as inscrições
no endereço eletrônico www.ibfc.org.br

A O presidente do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais,
desembargador Gilson Soares
Lemes, anunciou, no dia 23 de
junho, a divulgação do edital
de concurso público para provimento de vagas existentes e
formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do
quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário.
O presidente Gilson Lemes
disse que este é um concurso muito aguardado por todos. “Agradeço ao caro amigo
e Segundo Vice-Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, desembargador Tiago
Pinto, por ter empreendido todos os esforços para a conclusão
do edital”, afirmou.
O concurso é destinado ao
provimento de vagas existentes, por cargo/especialidade,
discriminadas por unidade, e à
formação de cadastro de reserva para provimento de vagas
que vierem a surgir e que não
forem preenchidas por remoção ou reversão, durante o prazo de validade do certame, dos
cargos efetivos de oficial judi-

ção no concurso público ser
brasileiro, ter idade mínima
de 17 anos e máxima de 30
além de possuir estatura mí-

nima, descalço e descoberto,
de 155 cm, se mulher, e 160
cm, se homem. Os candidatos
ao ingresso poderão apresen-

tar tatuagem, exceto quando
divulgarem símbolo ou inscrição ofendendo valores e
deveres éticos inerentes aos
integrantes da Polícia Militar,
fizer alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária
às instituições democráticas
ou que pregue a violência ou
a criminalidade, discriminação
ou preconceito de raça, credo,
sexo ou origem, ideia ou ato libidinoso ou ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos.
As inscrições devem ser
efetuadas pela internet no
portal da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) Conhecimento
pelo link a seguir https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmesp ou em https://bit.
ly/3HOdBVy.
Os Exames de Conhecimentos (Partes I e II) possuem
data prevista para realização
em 4 de setembro de 2022, no
período da tarde.
A confirmação da data, do
horário e das informações sobre local para a realização das
provas será divulgada oportunamente por meio de convocação a ser publicada no Diário Oficial do Estado. (DL)

ciário e analista judiciário. As
especialidades são as seguintes: assistente técnico de controle financeiro; oficial de justiça; administrador; analista de
tecnologia da informação; analista judiciário; assistente social;
bibliotecário; contador; enfermeiro; engenheiro civil; engenheiro eletricista; engenheiro
mecânico; médico; psicólogo e
revisor judiciário.
CADASTRO.
Os candidatos devem realizar
as inscrições no endereço eletrônico www.ibfc.org.br das 10h
do dia 30 de agosto de 2022 às
23h59 do dia 29 de setembro
de 2022.
As provas serão aplicadas
no dia 4 de dezembro de 2022,
nas cidades de Belo Horizonte,
Betim, Contagem, Diamantina,
Governador Valadares, Juiz de
Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.
O presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, ao se dirigir aos futuros

de, com salário inicial de R$
2.424,00, e uma vaga para médico da família, com salário
inicial de R$ 13.077,78. Neste certame, os servidores são
contratados pelo regime celetista, baseado na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho),
por tempo indeterminado.
Os concursos são acessíveis a todo cidadão que
preencher os requisitos exigidos para cada modalidade.
Para participar da seleção, o
interessado deverá fazer a sua
inscrição seguindo as orientações dos respectivos editais e
do sistema disponibilizado.
Não serão fornecidas, por
telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização
das provas e demais eventos.
O candidato deverá observar,
rigorosamente, as formas de
divulgação estabelecidas nos
editais e as demais publicações no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br. (DL)

FIQUE LIGADO

Vagas

2711

Inscrições

Até 20/07
https://bit.
ly/3HOdBVy

Salário

R$ 3.875,00

Taxa de inscrição

R$ 57,00

FIQUE LIGADO
Vagas

Não divulgado
Inscrições

30/08-29/09
REPRODUÇÃO / SITE OFICIAL / JT-SP

www.ibfc.org.br

O presidente do TJ-MG anunciou a divulgação do edital
servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segunda
maior Corte do país, desejou,
“sob a proteção de Deus, uma
carreira profícua e em favor do
povo mineiro”.
Ele ressaltou ainda que é
“servidor público há mais de
30 anos, com ingresso por concurso público, sabendo da importância dos servidores para

a Administração Pública”.
Reafirmou que “o trabalho do servidor é fundamental
para o sucesso da Instituição
no atingimento de sua missão
e na propagação de seus valores, sendo de suma importância sua valorização”.
Todas as informações do
processo estão no seguinte link:
https://bit.ly/3NkvT1R (DL)

Prefeitura de Pinhais abre vagas para diversos níveis
A A Prefeitura de Pinhais
abriu novas vagas por meio
de Concurso Público, para
funções desde o nível fundamental incompleto até superior. São 42 contratações
previstas de novos servidores,
em regime estatutário e CLT,
conforme os editais divulgados no site da Prefeitura. As
inscrições devem ser realizadas pela internet até o dia 9
de agosto de 2022, com taxas
a partir de R$ 60,00 com possibilidade de isenção.
O Concurso Público nº
003/2022 recebe candidatos
para diversos cargos, de nível fundamental incompleto, fundamental completo,
médio, técnico e superior.
Os salários começam em R$
2.203,15 e vão até R$ 8.030,20.
Os contratos são para servidores em regime estatutário.
Já no Concurso para Emprego Público nº 004/2022
estão disponíveis vagas para
agentes comunitários de saú-

B1

Salário

Até R$ 5.113
Taxa de inscrição

Até R$ 100,00

FIQUE LIGADO
Vagas

42

Inscrições

Até 09/08

www.institutoaocp.
org.br

Salário

Até R$ 13.077

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS / SITE OFICIAL

Segundo a Prefeitura de Pinhais, o concurso proporcionará 42 novas contratações

Taxa de inscrição

R$ 60 ou mais
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NOTAS

PIB TEM ALTA.
Pela terceira semana seguida,
as estimativas para o Produto
Interno Bruto (PIB, a soma dos
bens e dos serviços produzidos no país), apresentam alta.
Na semana passada, a estimativa era de um crescimento de
1,59% em 2022, índice que subiu para 1,75% nesta semana.
Há quatro semanas, o mercado financeiro projetava um
PIB de 1,5% para o mesmo ano.
Não houve alterações nas
projeções de PIB para 2023,
2024 e 2025, na comparação
com os índices apresentados
na semana passada. Para 2023,
a expectativa é de um PIB de
0,5%. Em 2024, a projeção se
mantém em 1,8%; e para 2025,
em 2%.
TAXA DE JUROS.
O mercado financeiro manteve estável, pela quarta semana consecutiva, as projeções

B2

CARROS ACIMA DE R$ 70 MIL. Os veículos que passarem desse valor até R$ 100

Inflação: mercado
prevê 7,54% em 2022
A O mercado financeiro reduziu, pela terceira semana
consecutiva, a expectativa
para os índices inflacionários
projetados para 2022. De acordo com o Boletim Focus, divulgado ontem (18), em Brasília,
pelo Banco Central, o ano deve
fechar com o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
em 7,54%. O IPCA é a inflação
oficial do país. Na semana passada, a previsão era de uma inflação de 7,67%; e há quatro semanas, as projeções estavam
em 8,27%.
Para 2023, a previsão de
inflação aumentou agora de
5,09% para 5,20%. É a 15ª semana seguida de previsões de
alta deste índice. Há quatro
semanas estimava-se inflação
de 4,83% para o próximo ano.
Para os anos de 2024 e 2025
não há diferenças nas estimativas inflacionárias: 3,3% e 3%,
respectivamente.
O Boletim Focus é uma publicação semanal que reúne a
projeção de cerca de 100 instituições do mercado financeiro
para os principais indicadores
econômicos do país.
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Para 2023, a
previsão de inflação
aumentou agora
de 5,09% para
5,20%. É a 15ª
semana seguida de
previsões de alta
deste índice
para a taxa básica de juros (Selic) de 2022, que deve fechar o
ano em 13,75%. Para 2023, são
previstos 10,75%, percentual
acima do projetado há uma
semana (10,5%).
Há quatro semanas, a previsão era de que 2023 fecharia com uma Selic de 10,25%.
Para 2024 e 2025, a previsão
se manteve estável: 8% e 7,5%,
respectivamente.
DÓLAR.
O cálculo para a cotação do dólar ao fim do ano apresentou
estabilidade na comparação
com a semana passada, com
a moeda norte-americana fechando o ano a R$ 5,13. Há quatro semanas, o cálculo era que
a moeda norte-americana fecharia em R$ 5,06.
Ainda segundo o Boletim
Focus, o dólar fechará 2023 em
R$ 5,10 - o mesmo valor da semana anterior. Há quatro semanas, a expectativa era de
que a moeda custaria R$ 5,10
ao final do próximo ano.
Para 2024, a expectativa de
cotação é ligeiramente abaixo
da projetada na semana passada, passando de R$ 5,06 para
R$ 5,05. É a terceira semana seguida que se registra previsão
de recuo do valor da moeda
norte-americana na comparação com o real.
Há quatro semanas, o mercado previa uma cotação de
R$ 5,07 para o dólar ao fim de
2024. Para 2025, espera-se que
ele feche em R$ 5,14. Há uma
semana, a projeção era de que
a moeda encerraria o ano cotada a R$ 5,15. (AB)

mil precisarão pagar o imposto relativo ao montante que supera os R$ 70 mil

Justiça isenta motorista
com deficiência do IPVA

A

Justiça de São
Paulo isentou
do pagamento de IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos
Automotores) 2022 uma
motorista com deficiência que tem um carro hoje
avaliado em mais de R$
100 mil.
Pela regra, a isenção para
PCD (pessoa com deficiência) vale para veículos até
R$ 70 mil. Os que passarem
desse valor até R$ 100 mil
precisam pagar o imposto
relativo ao que supera os
R$ 70 mil.
A juíza afirma que a valorização dos veículos usados
foi “absolutamente atípica” e, embora o carro tenha
sido avaliado no valor de R$
104,9 mil para o exercício
de 2022, no momento da
compra, em 2021, ele custava menos de R$ 70 mil.
“Tendo a autora adquirido veículo novo em 2021
com valor abaixo do teto
para isenção, eventual volatilidade do mercado de veículos usados não pode ser
fundamento para revogação do benefício cujos requisitos estavam presentes
por ocasião da aquisição”,
diz a decisão da juíza Adriana Bertier Beneditom da 3ª

Dan Gold/Unsplash

D Pela regra, a isenção para PCD vale para veículos até R$ 70 mil
Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital.
A PGE (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo) informou que a lei estadual 13.296/08, na redação
da lei estadual 17.473/21, prevê a isenção do IPVA para
um único veículo de pessoa
com transtorno do espectro
do autismo em grau moderado, grave ou gravíssi-

mo, ou com deficiência física, sensorial, intelectual ou
mental, moderada, grave ou
gravíssima, ou de seu representante legal.
Segundo o órgão que defende o estado em decisões
judiciais, a mesma lei prevê
como limite de avaliação do
veículo “o limite de valor da
isenção concedida ao ICMS”.
“O Estado de São Paulo re-

corre contra decisões judiciais contrárias à lei”, informou. A PGE também citou
exemplos de decisões em
que o Tribunal de Justiça já
analisou a questão de forma favorável ao Estado de
São Paulo.
375 mil motoristas com
deficiência deverão ter direito à isenção do IPVA 2022
Estimativas do Imesc (Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo)
indicam que cerca de 375
mil motoristas com deficiência deverão ter direito à
isenção do IPVA 2022.
No final de maio, o Imesc
abriu credenciamento a clínicas e médicos aptos a fazer a perícia que garantirá
o laudo de isenção aos deficientes. O assunto é alvo de
polêmica neste ano, após o
estado fazer a cobrança do
IPVA dos motoristas que antes tinham direito à isenção.
Após a cobrança do imposto e a abertura de ação
civil sobre o tema, o governo anunciou que, até 31 de
julho, quem já tinha isenção
por deficiência em 2020 e
2021 garantirá direito ao benefício. Os valores de IPVA
deixaram de ser cobrados e
quem pagou o imposto indevidamente deverá ter o
total devolvido. (FP)

Fique
ligado

1ª parcela de julho do
Auxílio Brasil é paga
A Mais de 18,13 milhões de
famílias contempladas com o
Auxílio Brasil receberam nesta segunda-feira (18) a parcela
de julho. Os beneficiários com
o Número de Identificação
Social (NIS) final 1 foram os
primeiros a receber, de acordo com o calendário do programa.
Os repasses vão até o dia
29 de julho. As datas seguem
o modelo do Bolsa Família
que pagava nos dez últimos
dias úteis do mês. A folha de
pagamento do mês supera R$
7,3 bilhões.
O valor médio recebido
pelas famílias em julho será
de R$ 408,80. Além do benefício principal, há rendas
complementares possíveis de
acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte
Escolar, a Bolsa de Iniciação
Científica e a Inclusão Produtiva Rural.
O beneficiário poderá consultar informações sobre as
datas de pagamento, o valor
do benefício e a composição
das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e
Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança
digitais do banco.
BENEFÍCIOS BÁSICOS.
O Auxílio Brasil tem três be-

Os repasses vão
até o dia 29 de
julho. As datas
seguem o modelo
do Bolsa Família
que pagava nos
dez últimos
dias úteis do
mês. A folha de
pagamento do
mês supera R$ 7,3
bilhões
nefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário
consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas.
Podem receber o benefício
famílias com renda per capita
(renda por cabeça) até R$ 100,
consideradas em situação de
extrema pobreza, e até R$ 200
em condição de pobreza.
Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania, o Nordeste é a região com o maior número de
beneficiários: quase 8,6 milhões de famílias. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste (5,2 milhões), Norte (2,1
milhões), Sul (1,2 milhão) e
Centro-Oeste (941 mil). (AB)

DIVULGAÇÃO

D A medida cautelar consta em um despacho publicado na edição desta segunda-feira do “Diário Oficial da União”

180 empresas de Telemarketing
são suspensas e multadas no País

O

ministro da Justiça e Segurança Pública,
Anderson Torres, anunciou nesta segunda-feira (18) a realização de uma operação contra a prática de telemarketing
abusivo que, segundo ele, deverá afetar
quase 200 empresas do setor. Segundo publicação feita pelo titular da Justiça e Segurança Pública no Twitter, as multas podem chegar a R$ 13 milhões.
No domingo, Torres havia escrito, na mesma rede
social que o Ministério da Justiça e Segurança Pública,
por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e dos
27 Procons, faria uma grande operação contra o que
considerou “uma das maiores perturbações do dia a
dia do brasileiro: o telemarketing abusivo”.
A medida cautelar consta em um despacho publicado na edição desta segunda do “Diário Oficial da União”,
que determina a suspensão dos serviços de telemarketing de 31 empresas e entidades ligadas ao sistema financeiro e bancário e às companhias telefônicas.
A publicação considera abusivo o “contato com o
cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor, que somente po-

derá ser abordado por telefone se expressamente tiver
manifestado interesse neste sentido.”
A medida cautelar prevê multa diária de R$ 1.000 em
caso de descumprimento. A publicação do Ministério
da Justiça e Segurança Pública diz que a proibição não
afeta outras formas de abordagens, como as de cobrança ou pedidos de doações.
Obrigatoriedade no uso do prefixo 0303 No dia 8 de
junho, a utilização do prefixo 0303 passou a ser obrigatória nas ligações de telemarketing ativo -para vendas
de produtos ou serviços- feitas por telefone fixo. Desde de março, as operadoras já haviam sido obrigadas a
adotar a medida em chamadas de celulares.
A nova norma foi definida em dezembro do ano
passado e tem como objetivo padronizar a numeração
e servir como ferramenta para auxiliar o consumidor
na identificação das chamadas de telemarketing. Com
isso, o cliente decide se quer ou não atender.
Também em junho, no dia 21, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) retirou a gratuidade de ligações com menos de três segundos, dando sequência
às ofensivas contra o telemarketing abusivo. (FP)
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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
Estado de São Paulo
Av. Washington Luis, nº 200 - Bairro Estação - CEP 11850-000 - Miracatu/SP
Telefone: (13) 3847-1299 E-mail: camara@miracatu.sp.leg.br

EXTRATO DE EDITAL
Edital de Licitação: Modalidade – Tomada de Preços N°04/22 – Proc. n°15/22.
Objeto: Aquisição de um veículo Sedan bicombustível/flex (álcool/gasolina) ou híbrido, fabricação nacional ou importado, motorização mínima de 150CV em álcool ou gasolina, 0km,
com as características constantes no ANEXO I – DESCRIÇÃO – TERMO DE REFERÊNCIA.
TIPO: COMPRA POR MENOR PREÇO GLOBAL. Data/hora de abertura da Sessão Pública,
com recebimento dos envelopes com “Documentos de Habilitação” e “Proposta Comercial”,
dia 05/08/2022, às 09:00h – Local de Realização da Sessão: Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Miracatu/SP, sito a Av. Washington Luis, 200 – Estação – Miracatu/SP. O Edital,
na íntegra, será fornecido aos interessados, através de acesso ao site: www.miracatu.sp.leg.
br ou no e-mail camara@miracatu.sp.leg.br. Demais informações, procurar pela Comissão de
Licitação da Câmara Municipal de Miracatu, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h ás
12h e das 13h ás 17h, Fone: (13) 3847-1299.
Miracatu, 18 de julho de 2022.
Pablo Lopes da Silva Pereira – Presidente da Câmara
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003877-38.2019.8.26.0624.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Tatuí, Estado de São Paulo, Dr(a). Danielle Oliveira de Menezes
Pinto Rafful Kanawaty, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNA DANIELLE RODRIGUES, Brasileira, Solteira,
Operadora de Caixa, RG 28.501.448-1, CPF 385.521.648-76, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Empregados da Coop Cooperativa de Consumo, "SICOOB
CREDICONSUMO", alegando em síntese: que a requerida está inadimplente com contratos de empréstimos, resultando
numa dívida de R$28.570,54 . 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, pague a quantia mencionada ou oponha embargos. 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 Tatuí, aos 13 de junho de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0004587-13.2020.8.26.0019.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Americana, Estado de São Paulo,Dr(a). FABIANA CALIL
CANFOUR DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CARLOS ALBERTO CAPELLI, Brasileiro, RG
14.301.657, CPF062.740.238-01, com endereço à Rua Tenente Jose Gregorio do Nascimento, 150, Jardim NovoItu, CEP
13301-220, Itu-SP, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte
de AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para manifestar-senos autos e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, conforme art. 135 do CPC. Não havendo manifestação, 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 Americana, aos 08 de julho de 2022.

Ligue já:

11. 3729-6600

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0003028-60.2022.8.26.0048.
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Atibaia, Estado de São Paulo, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a MARIA CAROLINA BERTO DE ALMADA PISCINAS ME, CNPJ 05.688.013/0001-19 e a MARIA CAROLINA BERTO DE
ALMADA STRYEVSKY, RG 20.066.482-7, CPF 321.026.298-56, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
movida por BANCO BRADESCO S/A. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 138.497,12 para junho/22, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Atibaia, aos 06 de julho de 2022.

Publique em
jornal de grande
circulação.

Ligue já:

11.

3729-6600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPEVI
Processo SUPRI 212/2022 – CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº 17/2022 – REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA
NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS, CONTEMPLANDO
FORNECIMENTO DO MATERIAL, EQUIPAMENTOS
E MÃO DE OBRA. Recebimento e abertura dos
Envelopes às 09h00 do dia 22/08/2022. Local: Rua
Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 2º andar – Vila
Nova Itapevi – Itapevi/SP – Retirar o edital gratuitamente
na página da Internet http: //www.itapevi.sp.gov.br/
licitacoes – Maiores Informações: Fone: (11) 4143-7600.
E-mail: licitacoes@itapevi.sp.gov.br. Itapevi, 18/07/2022
– Departamento de Compras e Licitações.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº. 027/2022
Órgão Licitante: Município de Tabapuã. Modalidade:
Pregão Presencial nº 027/2022, do tipo “menor preço global”. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição
de recarga de oxigênio medicinal, locação de cilindros e
concentradores de oxigênio para atender os pacientes da
Rede Básica de Saúde do Município de Tabapuã, bem
como, para uso das UBS e Ambulâncias, pelo período de
12(doze) meses, de acordo com as quantidades, unidades
e especificações do Anexo I do edital. A entrega dos envelopes se dará até às 13h15min do dia 01 de agosto de
2022 e a realização da Sessão Pública do Pregão ocorrerá
às 13h30min do mesmo dia, nas dependências do Setor
de Licitações, na Av. Rodolfo Baldi, nº 817, Centro, no prédio do Paço Municipal. Edital completo e mais informações
poderão ser obtidas através do site www.tabapua.sp.gov.br
e do e-mail: licitacao@tabapua.sp.gov.br. Tabapuã/SP, 18
de julho de 2022. SILVIO CESAR SARTORELLO - Prefeito
Municipal. PUBLIQUE-SE.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamos que está aberta a Licitação relacionada
abaixo:
Pregão Presencial – Registro de Preços nº49/2022
- Processo: 1304/2022 - Objeto: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS - Início da Sessão Pública: 01/08/2022, às
09h00 na Secretaria Municipal de Turismo, sito a Rua
General Osório, N° 846, Centro, São Pedro/SP. O edital
completo encontra-se à disposição no Departamento
de Compras e Licitações, sito a Rua Valentim Amaral
748, no horário das 08h30 às 17h00. Fone: (19) 34819223 ou através do site: https://www.saopedro.sp.gov.
br/licitacoes-publicas. São Pedro, 18 de julho de 2022.
Thiago Silvério da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

E D ITAL D E C O N V O CAÇ Ã O
LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R

E

S

O

L

V

15°

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 032/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
378/2022 - Contratação de empresa do ramo de
arquitetura ou engenharia civil para execução dos
serviços de reforma do campo “Jair de Oliveira”
e dos vestiários anexos, localizado na rua Benedito Costa, 815 - vila Santa Rita Cássia, neste
município de Tupã/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com recursos parcialmente oriundos de convênio estadual
nº 368/2021 - Secretaria de Esportes do Estado
de São Paulo. Abertura: 05/08/2022, às 10h. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço
Global. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal,
localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro),
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira,
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em
18/07/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

E

CONVOCAR para tomar posse no Emprego Público a partir desta data, o candidato abaixo relacionado, conforme aprovação no Concurso Público nº 001/19, realizado nos dias
09/06/2019 e 16/06/2019, sob o Regime Jurídico Estatutário:
MÉDICO
CLASSIFICAÇÃO

B3

NOME
MARCELO TRINDADE CECCHI

R.G.
27.661.354-5

O candidato convocado terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação,
para se apresentar à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati/
SP, a ﬁm de tomar posse no Emprego Público, conforme Edital do Concurso Público n.º
001/2019, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido.
Este Edital entrará em vigor na data de sua Publicação, com aﬁxação em lugar próprio de
costume, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cajati/SP, 19 de julho de 2022.
LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARIQUERA-AÇU
ESTADO DE SÃO PAULO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O senhor Wagner Bento da Costa, Prefeito Municipal de Pariquera-Açu, convida à comunidade
para participar da Audiência Pública presencial, no
dia 28 de julho de 2022, nas dependências do
Centro Comunitário José Muniz Pinto - CECOPA,
situado na Rua Romeu Monti, s/n, Pariquera-Açu/
SP, tendo início às 18h, objetivando discutir propostas para a alteração da Lei nº 006/2002 que
dispõe sobre o Programa Municipal de Desenvolvimento de Pariquera-Açu – PRODESPAR e
a concessão de direito real de uso de áreas do
Distrito Industrial.
Pariquera-Açu/SP, 18 de julho de 2022.
Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Catena Participações S.A.
CNPJ/MF em Constituição
Ata de Assembleia Geral de Constituição de S.A. realizada em 15/05/2021
Data, Hora e Local: Aos 15/05/2021, às 10h00, no local que servirá de sede social da Companhia, na Rua José Versolato, nº 111, Bloco A, Sala 121, Centro, São Bernardo do Campo-SP. Publicação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, em face da presença da totalidade dos subscritores do capital social da Companhia. 1. Presença: Nos
termos do que determina o artigo 87 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, instalou-se a presente AGC com a presença da totalidade dos subscritores do capital social da Companhia, conforme o Boletim de Subscrição constante do Anexo I. 2. Mesa: Sr. Mauro Franco Hirakawa, Presidente; Sr. Pedro Rangel Frota Fonseca Filho, Secretário. 3. Ordem
do Dia: (1) examinar o Boletim de Subscrição das ações; (2) Examinar os comprovantes de depósitos de que trata o inciso III do artigo 80 da Lei nº 6.404/76; (3) Examinar e aprovar o projeto do Estatuto Social; (4) Declarar constituída a sociedade anônima de capital fechado, que atuará sob a denominação de Catena Participações S.A.; (5) Eleger os membros
da Diretoria Executiva; e (6) Decidir sobre outros assuntos de interesse social. 4. Esclarecimentos Iniciais: Antes da abertura dos trabalhos, o Sr. Presidente declarou que, conforme já era de conhecimento dos subscritores presentes, a Assembleia Geral instalada destinava-se à constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, a ser regida pela Lei
nº 6.404/76 e alterações posteriores, e demais disposições legais aplicáveis. 5. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos: (1) Após devidamente examinado o Boletim de Subscrição, concluiu-se que o capital social da Companhia estava totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. Verificado, ainda, que o Boletim de Subscrição a
que se refere o artigo 85 da Lei n. º 6.404/76, continha a relação e qualificação completa dos subscritores, a especificação das ações subscritas por cada um deles e o valor total do capital social da Companhia, foi ele aprovado e devidamente autenticado pelo Sr. Presidente, passando então a fazer parte integrante desta ata na forma de Anexo I. Ademais,
conforme disposto no Boletim de Subscrição, o capital social da Companhia totaliza R$ 10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias e nominativas, todas sem valor nominal, sendo que a integralização se realizou nas seguintes condições: a) Franco Participações Ltda., já qualificada, subscreveu 5.864 ações ordinárias nominativas, todas sem valor
nominal, no montante total de R$ 5.864,00, todas devidamente integralizadas em moeda corrente nacional neste ato; b) Baruque Participações Ltda., já qualificada, subscreveu 3.141 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, no montante total de R$ 3.141,00, devidamente integralizada em moeda corrente nacional neste ato; e c) TF10 Participações
Ltda., já qualificada, subscreveu 995 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal, no montante total de R$ 995,00, devidamente integralizada em moeda corrente nacional neste ato; (2) Passou-se então ao exame e à leitura dos comprovantes dos depósitos de que trata o inciso III do artigo 80 da Lei nº 6.404/76, os quais comprovaram que havia sido
integralizado, em moeda corrente nacional, o valor total do capital social da Companhia, a saber, de R$ 10.000,00. Os referidos comprovantes passaram então a fazer parte integrante desta ata na forma de Anexo II; (3) Os acionistas passaram então a analisar o projeto do Estatuto Social que, após lido e discutido, foi aprovado sem qualquer ressalva ou reserva e
passou a fazer parte integrante desta ata na forma de Anexo III; (4) Estando aprovado o Estatuto Social, os acionistas decidiram declarar devidamente constituída a Companhia Catena Participações S.A., que terá sua sede na Rua José Versolato, nº 111, Bloco A, Sala 121, Centro, São Bernardo do Campo-SP, e terá por objeto social: A participação em outras
sociedades de qualquer natureza (CNAE 6462-0-00), a qual será regida pelo Estatuto Social ora aprovado; (5) Foram então tomadas as deliberações relativas à eleição dos membros do Conselho de Administração, na qual ficou deliberado por unanimidade que a formação do Conselho de Administração ficará suspensa até que ocorra a próxima Assembleia da
Companhia. Nesse período, todas as matérias e quóruns de deliberação atribuídas ao Conselho de Administração, serão deliberadas pela Assembleia Geral dos Acionistas; (6) Foram então tomadas as deliberações relativas à eleição dos membros da Diretoria Executiva, cujo mandato será vigente no período compreendido entre 15/05/2021 a 14/05/2023, tendo
sido escolhidos e eleitos pelos acionistas: (i) como Diretor Presidente, o Sr. Mauro Franco Hirakawa; (ii) como Diretores Executivos: Pedro Rangel Frota Fonseca Filho, e Rodrigo Justo da Silva, todos supra qualificados . Os Diretores eleitos foram dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções e declararam estar aptos para o exercício do
cargo, bem como não estar incursos em penalidade de lei que os impeça de exercer a atividade empresarial, nos termos do Artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76. Os Diretores eleitos serão investidos no cargo mediante assinatura dos respectivos termos de posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria Executiva, nos termos da lei. 6.
Quórum das Deliberações Tomadas em Assembleia: Todas as matérias ora apresentadas foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. Encerramento e Assinaturas: Cumpridas as formalidades exigidas por lei, a Sra. Presidente deixou a palavra livre a quem dela quisesse fazer uso, e
como mais nada tivesse a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em 3 vias, cópia fiel daquela que consta do livro próprio e, reabertos os trabalhos, foi ela lida, aprovada e assinada pela unanimidade dos acionistas presentes, por mim Secretária e pela Sra. Presidente, sendo encerrada a sessão.
São Bernardo do Campo/SP, 15/05/2021. Mesa: Mauro Franco Hirakawa - Presidente; Pedro Rangel Frota Fonseca Filho - Secretário; Diretores Eleitos: Mauro Franco Hirakawa - Diretor Presidente; Pedro Rangel Frota Fonseca Filho - Diretor Executivo. Rodrigo Justo da Silva - Diretor Executivo. Visto do Advogado: Renata Fabiana Azevedo Mendes OAB/SP 163.325. Estatuto Social da Catena Participações S.A. Capítulo I - Denominação, Objeto, Sede e Duração: Artigo 1º. A “Catena Participações S.A” é uma sociedade anônima de capital fechado e será regida por este Estatuto Social, pela Lei 6.404/76 e alterações posteriores, e por demais disposições legais aplicáveis (“Companhia”). Artigo 2º. A
Companhia terá como objeto social a participação em outras sociedades de qualquer natureza (CNAE 6462-0-00). Artigo 3º. A Companhia terá sua sede Rua José Versolato, nº 111, Bloco A, Sala 121, Centro, São Bernardo do Campo-SP. § Único: A Companhia poderá, por deliberação de sua administração, abrir e encerrar filiais, escritórios e outros
estabelecimentos em qualquer parte do Território Nacional e do exterior, desde que obedecidas as disposições legais e as contidas neste Estatuto Social. Artigo 4º. A Companhia iniciará suas atividades em 15/05/2021 tendo sua duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º. O Capital Social da Companhia é de R$ 10.000,00,
dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. § 1º. Cada ação ordinária confere ao seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º. A Propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do titular e serão registradas no “Livro
de Registro de Ações Nominativas” da Companhia. § 3º. As ações são indivisíveis perante a Companhia. § 4º. As ações preferenciais da Companhia não terão direito de voto, consistindo sua preferência em prioridade no reembolso do capital social na eventualidade de liquidação da Companhia, sem prêmio de qualquer espécie, bem como na participação direta
do acionista que as detiver como membro do Conselho de Administração da Companhia. § 5º. A responsabilidade dos acionistas é, na forma da legislação em vigor, limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. § 6º. As bonificações e dividendos serão distribuídos aos acionistas em razão de suas participações no capital social da Companhia.
§ 7º. Os acionistas terão preferência para subscrição de ações nos aumentos do capital social, conforme definido em lei, pelo prazo mínimo de 30 dias, contados da publicação da Assembleia Geral que tiver aprovado o aumento do capital, ou do edital que consubstancie as deliberações da Assembleia Geral, respeitada a mesma espécie e classe das ações, na
proporção das que possuírem. § 8º. O direito de preferência de que cuida o § 7º acima não alcança os aumentos de capital decorrentes da conversão de debêntures e demais títulos previstos no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Artigo 6º. A Companhia está autorizada, até o limite máximo permitido em lei, a criar e/ou emitir, em decorrência de subscrição,
bonificação ou desdobramento, novas classes de ações preferenciais, com ou sem direito a voto, mesmo que mais favorecidas do que as anteriormente existentes, fixando-lhes as respectivas preferências, vantagens, condições de resgate, amortização ou conversão. Artigo 7º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de R$
10.000.000,00, independentemente da reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que deliberará sobre as condições de integralização, as características das ações a serem emitidas e o preço de emissão. Capítulo III - Do Direito de Preferência: Artigo 8º. Toda e qualquer ação será alienável a qualquer tempo, observados os
seguintes critérios: § 1º. Os acionistas terão preferência para subscrição de ações nos aumentos do capital social, conforme definido em lei, pelo prazo mínimo de 30 dias, contados da publicação da Assembleia Geral que tiver aprovado o aumento do capital, ou do edital que consubstancie as deliberações da Assembleia Geral, respeitada a mesma espécie e
classe das ações, na proporção das que possuírem. § 2º. O direito de preferência de que cuida o § 1º acima não alcança os aumentos de capital decorrentes da conversão de ações preferenciais e/ou debêntures e demais títulos previstos no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76. § 3º. Para fins deste Estatuto Social, o termo alienar ou alienação significa vender,
trocar, substituir, ceder, transferir, conferir ao capital, instituir usufruto ou fideicomisso, ou de outra forma dispor, direta ou indiretamente, a título gratuito ou oneroso, ainda que em decorrência de operações de cisão, incorporação, fusão, dissolução ou liquidação, ou qualquer outro negócio jurídico que resulte na transferência direta ou indireta da titularidade das
ações da Companhia (“Alienação de Participação Direta”). § 4º. A Alienação da Participação Direta de qualquer um dos acionistas, seja para outro acionista seja para terceiros, somente poderá ocorrer com a estrita observância ao disposto neste Capítulo. Artigo 9º. Caso algum dos acionistas deseje alienar suas ações, seja em parte ou em sua totalidade
(“Acionista Ofertante”), ele estará obrigado a notificar, por escrito, sua intenção ao Conselho de Administração da Companhia ou na ausência deste a Assembleia de Acionistas, afim de permitir aos outros acionistas e à Companhia o exercício do direito de preferência para adquirir todas, e não menos do que todas, as ações ofertadas pelo Acionista Ofertante. § 1º.
O Presidente do Conselho de Administração da Companhia deverá, no prazo de 15 dias a contar do recebimento da notificação, comunicar aos outros acionistas a respeito da intenção do Acionista Ofertante de alienar suas ações. § 2º. A ordem de preferência para aquisição das ações por qualquer um dos acionistas é a seguinte: (i) o acionista deverá ofertar as
ações para os demais acionistas titulares de ações da mesma classe a que pertencer, para estes decidirem se exercerão ou não a preferência para adquirir as ações; (ii) não havendo interesse, ofertará aos demais acionistas; (iii) e caso não tiver sido exercida a preferência pelos acionistas nos itens acima, caberá à Companhia se manifestar sobre o interesse em
exercer a preferência na aquisição das ações. § 3º. Os acionistas terão o prazo de até 30 dias, contados do recebimento da comunicação referida no § 1º acima, para manifestar sua decisão de adquirir as ações, sendo que o silêncio significa a renúncia ao exercício do direito de preferência. § 4º. Decorrido o prazo de 30 dias contados do recebimento da
comunicação referida no § 3º acima, sem que tenha havido manifestação por parte dos acionistas ou tendo havido manifestação, seja ela negativa a Companhia terá o prazo de até 30 dias, a contar do término do prazo previamente concedido aos acionistas, para manifestar seu interesse em adquirir as ações. Para tanto, deverá o Conselho de Administração
avaliar se a Companhia preenche todos os requisitos legais necessários para a aquisição das ações pela própria Companhia e, em caso positivo, decidir se adquirirá as ações ofertadas para cancelamento ou para permanência em tesouraria. A decisão da Companhia de adquirir ou não as ações ofertadas dependerá da prévia aprovação da maioria absoluta dos
membros do Conselho de Administração, excluídos os votos dos representantes do Acionista Ofertante. Artigo 10: Para efeito de alienação das ações, o Preço das Ações (“Preço das Ações”), será apurado de acordo com as hipóteses previstas a seguir: § 1º. Caso exista terceiro interessado em adquirir as ações, o Preço das Ações corresponderá ao preço que
estiver sendo oferecido pelo terceiro interessado (“Proposta Firme de Terceiro”). Para tanto, o Acionista Ofertante deverá anexar à notificação enviada ao Presidente do Conselho de Administração Proposta Firme de Terceiro recebida, informando de maneira clara e detalhada o preço e as condições oferecidos pelo terceiro interessado. § 2º. Na hipótese de
Proposta Firme de Terceiro, conforme descrito no § 1º acima, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia deverá passar aos demais acionistas informações completas sobre a referida Proposta Firme de Terceiro, nos termos do § 1º do Artigo 9º acima, de modo que os acionistas possam definir se exercerão ou não o direito de preferência para
adquirir as ações do Acionista Ofertante em tais condições. § 3º. Não havendo Proposta Firme de Terceiro, mas havendo o interesse de um Acionista alienar suas ações, em parte ou na sua totalidade, o Preço das Ações será apurado pelo valor patrimonial de mercado apurado por instituição independente de ilibada reputação e reconhecimento nacional e/ou
internacional na avaliação de valores de mercado de empresas e/ou na auditoria de demonstrações financeiras, o qual deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, por maioria absoluta e custeado pela Companhia. § 4º. Se o Acionista Ofertante ou qualquer outro acionista não concordar com o Preço das Ações apurado pela empresa contratada pela
própria Companhia, poderá solicitar uma segunda avaliação pelo mesmo critério, também por uma das instituições independentes acima referidas, cujos custos serão suportados exclusivamente pelo acionista que solicitou a segunda avaliação. § 5º. Havendo uma segunda avaliação, o Preço das Ações será calculado com base na média entre as duas avaliações.
Se, entretanto, a diferença entre o preço apurado por tais avaliações superar índice de 10%, poderá o Acionista Ofertante e/ou a própria Companhia e/ou qualquer acionista solicitar a elaboração de uma terceira avaliação a uma terceira instituição independente. Neste caso, o Preço das Ações será então calculado pela média entre o valor apurado pela terceira
avaliação e o que dele mais se aproximar, seja a primeira ou a segunda avaliação. Os custos da terceira avaliação ficarão sob a inteira responsabilidade do solicitante, independentemente de haver ou não a aquisição das ações. § 6º. Não sendo exercido o direito de preferência pelos acionistas, nem pela Companhia, na ordem estabelecida neste Estatuto, o
Acionista Ofertante poderá alienar as ações ao terceiro, desde que sejam estritamente cumpridos o preço e as condições previstos na Proposta Firme de Terceiro, garantindo, contudo, aos outros acionistas o direito de venda conjunta previsto abaixo. § 7º. Na ocorrência da hipótese prevista no § 2º do presente artigo, e resolvendo qualquer dos acionistas e/ou a
Companhia exercer o direito de preferência, o pagamento do Preço das Ações será feito nas mesmas e idênticas condições previstas na Proposta Firme de Terceiro. § 8º. Na ocorrência da hipótese prevista no § 3º do presente artigo, quando o Preço das Ações será avaliado, o pagamento do Preço das Ações será efetuado em até 48 meses, por meio de parcelas
mensais e consecutivas, corrigidas pelo índice IGP-M, divulgado pela FGV ou, em sua falta, pelo índice substituto indicado pela referida instituição, pro rata, vencendo-se a primeira 30 dias após a definição do preço das ações e as demais no mesmo dia dos meses posteriores. Artigo 11. No caso de haver alienação das ações a terceiro, seja na hipótese de
Proposta Firme de Terceiro, seja na hipótese do não exercício do direito de preferência pelos acionistas e nem pela Companhia, o Acionista Ofertante poderá alienar as ações a terceiro, desde que sejam observados os seguintes critérios: § 1º. Na hipótese de venda das ações a terceiro, deverá ser assegurado aos outros acionistas o direito de vender suas ações
em conjunto (“Venda Conjunta” ou “Tag Along”) com o Acionista Ofertante, desde que na mesma proporção da participação que está sendo alienada pelo Acionista Ofertante, isto é, se o Acionista Ofertante estiver alienando 100% de sua participação no capital social, os outros acionistas também poderão acompanhar com 100% de sua participação no capital
social, nos termos descritos a seguir: (i) concluídas as negociações com o terceiro interessado, o Acionista Ofertante notificará os outros acionistas e a Companhia sobre o fim da negociação. (ii) o direito dos outros acionistas em acompanhar o Acionista Ofertante e também alienar suas ações ao terceiro interessado deverá ser exercido mediante manifestação
formal no prazo de 30 dias a contar da data de recebimento da notificação mencionada no item (i) acima, pelo mesmo preço e condições (Venda Conjunta ou Tag Along de 100% do preço pago às ações do Acionista Ofertante). (iii) na hipótese do terceiro não desejar adquirir todas as ações ofertadas, em decorrência do exercício do direito de Tag Along dos outros
acionistas, nos termos acima disciplinados, a alienação das ações ofertadas pelo Acionista Ofertante não será realizada, não sendo devido qualquer tipo de indenização por nenhuma das partes em virtude da não realização do negócio de alienação das ações. § 2º. O Acionista Ofertante terá o prazo de 180 dias, a contar do término do prazo previsto, para alienar
as ações ao terceiro. Não sendo realizada a venda no referido prazo de 180 dias, o Acionista Ofertante não poderá alienar suas ações sem novamente atender às exigências previstas neste Capítulo. Artigo 12. O disposto neste Capítulo deverá ser respeitado no caso de alienação de qualquer direito inerente às ações, especialmente o direito de preferência de
subscrever novas ações decorrentes de aumento de capital, emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e partes beneficiárias conversíveis em ações, nos termos do artigo 172 da Lei 6.404/76. Artigo 13. A aquisição das ações pelo terceiro está condicionada à adesão integral, por parte de tal terceiro, aos termos e condições deste
Estatuto Social e do Acordo de Acionistas da Companhia, se existente e válido à época da alienação. § Único: Será vedada a alienação das ações a terceiro e sua conseqüente admissão à Companhia ainda que as disposições deste artigo tiverem sido observadas, caso esse terceiro preencha, ao tempo em que a transação estiver sendo realizada, qualquer um
dos critérios objetivos abaixo listados: (i) Seja um concorrente da Companhia e/ou de qualquer de suas coligadas e/ou controladas, sendo que se entende por concorrente qualquer pessoa, física ou jurídica, que explore ou exerça atividade industrial, rural e/ou comercial igual ou similar às da Companhia ou das demais empresas do grupo Companhia, e com elas
concorra, direta ou indiretamente, seja como administrador, sócio, acionista, ou qualquer outra forma, salvo se deliberado em Assembleia Geral; e/ou (ii) Tenha sido condenado pelos crimes mencionados no § 1º, do Artigo 147 da Lei 6.404/76. Embora os critérios previstos nesse item (ii) se refiram a pessoas físicas, eles também deverão ser observados se tais
pessoas físicas forem sócias ou acionistas, direta ou indiretamente, de sociedades interessadas em adquirir as ações. Artigo 14. As disposições deste Capítulo não se aplicam à transferência, por venda ou por qualquer outra forma, de ações da Companhia entre os acionistas ou ainda dos acionistas a qualquer sociedade que seja controlada pelo respectivo
acionista (“Sociedade Controlada”). § 1º. Fica estabelecido que, na hipótese de qualquer Sociedade Controlada, nos termos do caput do presente artigo exercer o direito de preferência a ela transferido pelo seu controlador, deverá concordar expressamente em submeter-se ao presente Estatuto Social e eventualmente Acordo de Acionistas vigentes à época. §
2º. As doações, a qualquer título, inclusive com a instituição de usufruto e/ou fideicomisso de ações em favor de terceiros que não sejam ascendentes ou descendentes do acionista doador, serão aplicadas as regras previstas neste artigo, sendo a operação com inobservância a estas regras consideradas nula de pleno direito. Artigo 15. A alienação do controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, garantindo-se aos demais acionistas que o adquirente se obrigue a concretizar, no prazo de 90 dias contados do recebimento da primeira oferta formalizada, oferta para aquisição das demais ações da
Companhia, de forma a assegurar tratamento igualitário para todos os acionistas. Artigo 16. Na hipótese das Ações de propriedade de qualquer dos Acionistas virem a ser objeto de arresto, sequestro, penhora judicial ou qualquer outra medida constritiva, e não sendo tal constrição sobre as Ações levantada dentro de 30 dias contados da efetivação da medida
constritiva. § 1º. A restrição deverá ser comunicada pelo Acionista titular das ações objeto da medida constritiva ao Presidente do Conselho de Administração, sendo tal notificação considerada como uma oferta de venda das Ações objeto da constrição à outro Acionista. Para os efeitos deste §, independentemente de notificação aqui referida, será igualmente
considerada como oferta de venda das ações objeto da medida constritiva, a ciência da referida medida por qualquer Acionista, sendo considerada efetiva tal oferta 30 dias após a efetivação da medida constritiva, desde que as ações não tenham sido liberadas de tal medida até o prazo determinado de 30 dias acima referido para o caso de oferta de venda, nos
termos deste §, o preço das ações objeto da medida constritiva deverá ser o preço estipulado e o acionista que aceitar a oferta poderá pagar tal preço em juízo para adquirir tais ações. § 2º. O valor que eventualmente sobejar, se houver, será pago ao Acionista cujas ações tiverem sido objeto da constrição. No entanto, caso as obrigações asseguradas pela
constrição judicial excedam o valor patrimonial de mercado, apurado conforme o Artigo 10, o acionista cujas ações tiverem sido objeto da constrição será tido como responsável, perante o outro acionista, pela diferença do montante que o outro acionista porventura tenha que depositar para adquirir as ações. O não reembolso de tal diferença dentro de 5 dias
sujeitará o Acionistas cujas ações tiverem sido objeto da constrição à execução fundada em título extrajudicial. Artigo 17. Os Acordos de Acionistas, se houver, serão registrados na sede da Companhia e que versem sobre direito de voto, direito de compra e venda e preferência para a aquisição de ações, bem como sobre a administração da Companhia, deverão
ser sempre observados pelos acionistas e pelos órgãos da Administração, sendo que a sua inobservância implica na nulidade das deliberações tomadas. § 1º. As obrigações e responsabilidades decorrentes dos Acordos de Acionistas serão válidas em relação a terceiros, assim que tais documentos forem registrados na sede da Companhia. § 2º. Quaisquer atos,
pactos ou contratos que versem sobre as ações da Companhia, que não observarem as normas estipuladas no presente Estatuto Social e/ou no Acordo de Acionistas, quando celebrado, serão nulos de pleno direito. Capítulo IV - Das Assembleias Gerais - Artigo 18. A Assembleia Geral, convocada e instalada na forma da lei e deste Estatuto Social, deve ser
realizada na sede social da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto social da Companhia e tomar as decisões que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão dentro dos 04 meses seguintes ao término de cada exercício social e, as Extraordinárias, sempre que os
interesses sociais exigirem. As Assembleias Gerais Ordinárias e as Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser realizadas concomitantemente. § 1º. A Assembleia Geral de Acionistas será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, ainda, nos termos da lei, por acionistas que representem no mínimo 5% das ações com direito a voto. Os
acionistas serão notificados sobre a Assembleia por escrito, com 8 dias úteis de antecedência, após a publicação do anúncio em jornal local, contendo a data, a hora, o local de realização da Assembleia e a ordem do dia, sendo esta considerada regular, independente das formalidades previstas neste § se todos os Acionistas da Companhia estiverem presentes,
sendo que todas as deliberações serão registradas no livro da Atas das Assembleias dos Acionistas da Companhia. § 2º. A AGO deverá ser realizada nos 4 primeiros meses, após o término do exercício social, em local, data e hora anunciados com 8 dias de antecedência. § 3º. Os relatórios da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos auditores
independentes se houver e o parecer do Conselho Fiscal se houver, serão publicados antecipadamente à data marcada para a realização da AGO, sendo dispensada a publicação de seu anúncio. Artigo 19. A AGE será convocada toda a vez que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas, pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria,
ou por qualquer acionista, quando os Administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação. Artigo 20. As Assembleias Gerais serão presididas prioritariamente pelo acionista detentor da maioria do capital social da Companhia ou, na sua ausência, pelo acionista escolhido pela maioria dos acionistas presentes, que, por sua vez, indicará uma acionista
para secretariá-lo. § 1º. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores nos termos da Lei, mediante procuração com poderes específicos, que ficará arquivada na sede da Companhia. § 2º. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem a maioria absoluta do capital
social com direito de voto, isto é, os acionistas que representem 50% mais 01 ação da totalidade do capital social com direito a voto, e em segunda convocação, com qualquer número. § 3º. Todas as deliberações tomadas em Assembleia Geral (ordinárias ou extraordinárias) deverão ser aprovadas por acionistas que representem a maioria simples do capital social
com direito a voto, com exceção das matérias tratadas abaixo que exigirão o quorum qualificado mínimo da maioria absoluta da totalidade do capital votante: a. Criação de ações preferenciais ou partes beneficiárias ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, alteração de suas preferências, vantagens, condições para resgate e amortização ou
criação de nova classe mais favorecida; b. Redução do dividendo obrigatório; c. Mudança no objeto social da Companhia; d. Reforma do Estatuto Social; e. Deliberação sobre processos de incorporação, fusão ou cisão ou sobre a formação de “joint venture” e investimentos em participações societárias em outras Companhias ou sociedades; f. Dissolução da
Companhia ou cessação do seu estado de liquidação; g. Fixação da remuneração anual global do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Artigo 21. Competirá privativamente à Assembleia Geral a eleição e destituição dos Membros do Conselho de Administração, observado o disposto no Artigo 23 e §s, desse Estatuto Social. Capítulo V - Da
Administração - Artigo 22. A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva, de acordo com as disposições deste Estatuto Social e da legislação vigente. § Único: Nenhum dos Administradores poderá assumir compromissos ou contrair obrigações em nome da Companhia em negócios alheios ao objeto social da
Companhia, sob pena de responderem pessoalmente e solidariamente. Seção I - Do Conselho de Administração: Artigo 23. O Conselho de Administração será eleito e destituído a qualquer tempo pela Assembleia Geral, e será composto de no mínimo 03 e no máximo 05 membros, acionistas ou não, com mandato de 02 anos, permitida a reeleição, os quais
estão dispensados de efetuar garantia ou caução, sendo um Presidente do Conselho, um Vice-Presidente e os demais Conselheiros sem designação específica. § 1º. A Assembleia Geral deverá eleger os membros do Conselho de Administração pela maioria absoluta dos votos, elegendo entre eles: (a) um Presidente; (b) um Vice-Presidente; (c) e, mais, 03
Conselheiros, sendo facultada a eleição de 1 ou 2(dois) membros externos, os quais receberão cada um, uma ação nominativa preferencial, a qual será devolvida à Companhia, no término do mandato, devendo a indicação aos membros do Conselho de Administração. § 2º. Todos os Conselheiros serão eleitos e destituídos a qualquer tempo em Assembleia
Geral de Acionistas, pela maioria absoluta das ações com direito a voto. § 3º. Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo, lavrado em livro próprio. § 4º. O Conselheiro deverá ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, bem como não poderá exercer direito de voto
o Conselheiro que supervenientemente adquirir os mesmos fatores de impedimento a seguir: (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. § 5º. É vedado, na forma do artigo 115, § 1º da Lei nº 6.404/76, o exercício de direito de voto, na eleição dos
membros do Conselho de Administração, em circunstâncias que configurem conflito de interesse com a Companhia. § 6º. Ao Presidente do Conselho de Administração compete convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, bem como convocar e instalar as Assembleias Gerais. § 7º. Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente
em suas ausências ou impedimentos. Na eventual ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a presidência do Conselho será exercida pelo Conselheiro de maior senioridade. § 8º. Para fins de que dispõe o § 7º, entende-se por ausência o simples não comparecimento a quaisquer reuniões e o impedimento por afastamento, devidamente formalizado por
determinado período, em virtude de férias, doença e outros motivos mais. § 9º. Se não instalado o Conselho de Administração, as atribuições constantes deste Capítulo serão transferidas automaticamente a Assembleia Geral de Acionistas e as atribuições do Presidente do Conselho de Administração, respectivamente ao Diretor Presidente. Artigo 24. Em caso
da vacância no cargo de Presidente do Conselho de Administração, assumirá o Vice-Presidente, ou na falta deste, o Conselheiro de maior senioridade, até a próxima AGO, na qual elegerá novo Presidente. § 1º. O Vice-Presidente, da mesma forma poderá substituir a vacância de qualquer outro Conselheiro. § 2º. Na hipótese de vacância de mais de um cargo no
Conselho de Administração, o Vice-Presidente ou o Conselheiro de maior senioridade que assumir a Presidência, convocará Assembleia Geral, no prazo não superior a 30 dias corridos contados a partir da vacância do cargo, para proceder nova eleição dos membros do Conselho de Administração. § 3º. Cumpre aos membros do Conselho de Administração da
Companhia guardar sigilo sobre quaisquer informações da Companhia obtidas no exercício de suas respectivas funções que ainda não tenham sido divulgadas, sendo-lhes vedado se valer de tais informações para obter vantagens, para si ou para terceiros. § 4º. Cumpre aos membros do Conselho de Administração da Companhia guardar sigilo sobre quaisquer
informações da Companhia obtidas no exercício de suas respectivas funções que ainda não tenham sido divulgadas, sendo-lhes vedado se valer de tais informações para obter vantagens, para si ou para terceiros. Artigo 25. Em caso da vacância de qualquer cargo do Conselho de Administração, caberá aos acionistas escolher o substituto em Assembleia de
Acionistas. § 1º. A Assembleia Geral será convocada dentro de até 30 dias contados da data da vacância. § 2º. Os Conselheiros continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e efetiva posse de seus sucessores ou substitutos. Artigo 26. O Conselho de Administração se reunirá uma vez a cada 03 meses em data fixada na reunião imediatamente anterior,
e extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação nos termos do § Único abaixo. As reuniões deverão ser realizadas na sede da Companhia ou, excepcionalmente, em qualquer outro local previamente estabelecido. § Único: As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, ainda, a pedido de dois membros do
Conselho de Administração. A convocação será feita por qualquer meio escrito que permita a confirmação de recebimento, com pelo menos 2 dias úteis de antecedência, sendo dispensada mediante o comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração eleitos. Artigo 27. As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração
serão instaladas, em primeira convocação, com a presença dos membros que representem a maioria da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração e com a maioria simples em segunda convocação. Artigo 28. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes à reunião,
com exceção das seguintes matérias, que dependerão da aprovação da maioria absoluta, isto é, de mais da metade da totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração: (i) Recomendar aos acionistas a política de dividendos da Companhia; (ii) Eleger e destituir os Diretores da Companhia, bem como fixar-lhes remuneração e demais atribuições; (iii)
Eleger e destituir os Auditores Independentes da Companhia; (iv) Em relação aos valores acima dos limites estabelecidos nesse Estatuto Social, no Artigo 35, autorizar a Diretoria: a. A alienar bens ou realizar operações envolvendo bens do ativo permanente da Companhia; b. Constituir quaisquer ônus ou garantias sobre ativos permanentes da Companhia; c.
Prestar garantias, fianças ou avais cujo valor ultrapasse os limites definidos; (v) Orientar e estabelecer as diretrizes da Companhia; e (vi) Indicar os membros do Conselho de Administração das Sociedades Controladas. § 1º. O Presidente do Conselho de Administração terá, além do voto comum, o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações. § 2º. Na
ausência do Presidente, o Vice-Presidente ou o Conselheiro que estiverem substituindo o Presidente terá o voto de qualidade para o caso de empate nas deliberações do Conselho de Administração. § 3º. É permitida a representação de um Conselheiro por outro ou por um terceiro, mediante procuração conferindo-lhe poderes específicos sobre a matéria a ser
deliberada na reunião do Conselho de Administração. Artigo 29. Compete ainda ao Conselho de Administração: (i) A fixação, coordenação e orientação geral dos negócios da Companhia, incluindo mas não se limitando a formulação da política de gestão, recursos humanos e orçamentos; (ii) A definição e aprovação dos limites de poderes da Diretoria Executiva
da Companhia, para os atos de gestão que ultrapassem os limites e condições estabelecidos neste Estatuto; (iii) A manifestação sobre o relatório da Administração e sobre as contas da Diretoria Executiva da Companhia que serão submetidos à Assembleia Geral; (iv) A apresentação à Assembleia Geral as demonstrações financeiras e do relatório de
administração da Companhia; (v) A eleição e destituição dos Diretores da Companhia, fixando-lhes sua remuneração e suas atribuições, bem como a indicação dos Administradores de suas sociedades controladas; (vi) A fiscalização da gestão dos Diretores da Companhia; (vii) O exame, a qualquer tempo, dos livros e papéis da Companhia; (viii) A convocação da
AGO anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social e a convocação da AGE, sempre que julgar conveniente; (ix) A nomeação do liquidante, em caso de liquidação da Companhia; (x) A solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, bem como quaisquer outros atos; (xi) A proposta à
Assembleia Geral de alterações deste Estatuto, incluindo eventuais aumentos ou reduções do Capital Social da Companhia; (xii) A emissão de ações ou bônus de subscrição e a aquisição de ações de emissão da Companhia para cancelamento ou permanência em tesouraria; (xiii) A recomendação aos acionistas da política de dividendos da Companhia, bem
como a submissão à Assembleia Geral de proposta de distribuição de dividendos da Companhia; (xiv) A declaração de dividendos intercalares ou intermediários; (xv) A aprovação de proposta de Diretoria Executiva sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos da Companhia, que será submetida à Assembleia Geral;
(xvi) A deliberação sobre a aquisição, alienação e garantias de bens e direitos do ativo permanente, a constituição de ônus, garantias, avais, fianças e obrigações com terceiros, bem como a venda de bens móveis ou imóveis, ressalvado os limites e condições estabelecidos neste Estatuto; e (xvii) A execução de outras atividades que lhe sejam atribuídas por lei,
por este Estatuto ou pela Assembleia Geral. Artigo 30. Compete ainda ao Conselho de Administração: § 1º. Criar ou extinguir Comitês Técnicos destinados a apoiar e facilitar os trabalhos do Conselho de Administração, designando os seus membros, atribuições e remuneração. § 2º. Criar ou extinguir, de acordo com as suas necessidades, Grupos de Trabalho
voltados principalmente para o acompanhamento dos planos de ação decorrentes da estratégia da Companhia, designando os seus membros, atribuições e remuneração. § 3º. Aprovar e acompanhar: a. A implementação do regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; b. A proposta de honorários e benefícios dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; c. As políticas de recursos humanos da Companhia, incluindo recrutamento e seleção, treinamento, remuneração, motivação e desenvolvimento de pessoal, destinadas a promover a atração e retenção de talentos na Companhia; d. O estabelecimento ou alterações no plano de incentivos para os
Administradores; e. As estruturas organizacionais apropriadas à direção dos negócios e a condução da estratégia da Companhia; f. Quaisquer medidas que impliquem em endividamento da Companhia acima dos limites estabelecidos para a Diretoria Executiva; g. O aporte de investimentos, aquisição, venda, aumento e redução de participação em outras
Companhias ou sociedades; h. Os programas de redução de custos e despesas; e i. Os procedimentos objetivando a proteção do patrimônio da Companhia. Artigo 31. As decisões das matérias arroladas deverão ser sempre tomadas em reunião do Conselho de Administração da Companhia. § 1º. As Atas de reuniões do Conselho de Administração serão
lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros presentes na respectiva reunião. § 2º. No caso de não instalação do Conselho de Administração e enquanto não estiver em funcionamento, todas as matérias e atribuições a ele estabelecidas, serão deliberadas pela Assembleia Geral dos Acionistas por maioria absoluta. Seção II - Da Diretoria Executiva:
Artigo 32. A Diretoria Executiva será composta de 02 a 05 membros, acionistas ou não, residentes no país, com mandato de até 02 anos, permitida a reeleição, podendo ser um Diretor Presidente, e os demais Diretores Executivos, os quais estão dispensados de prestar garantias de sua gestão, salvo deliberação por Assembleia Geral. § 1º. Os Diretores serão
eleitos e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, ou na sua ausência, pela Assembleia Geral. § 2º. O Conselho de Administração, ao eleger a Diretoria Executiva, elegerá também o Diretor Presidente e fixará os honorários globais da Diretoria. § 3º. Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no
livro de atas de Diretoria Executiva, dentro dos 30 dias seguintes à eleição. § 4º. Os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e efetiva posse de seus sucessores ou substitutos. § 5º. Em caso de vaga ou impedimento definitivo verificado em qualquer dos cargos da Diretoria Executiva, o(s) Diretor(es) remanescente(s) administrará(ão) a
Companhia na forma prevista neste Estatuto, até a eleição do substituto, pelo Conselho de Administração, dentro do prazo máximo de 10 dias contados da data da vacância do cargo ou da verificação do impedimento. § 6º. As deliberações da Diretoria Executiva serão tomadas por maioria dos votos dos Diretores presentes nas reuniões, cabendo ao Diretor
Presidente o voto de qualidade e, na sua ausência, pelo Diretor Vice-Presidente. As deliberações serão registradas em Atas e mantidas arquivadas na Companhia. Artigo 33. A representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passiva, em atos de qualquer natureza, será exercida CONJUNTAMENTE por 2 membros da Diretoria, devendo ser
obrigatoriamente pelo Diretor Presidente em conjunto com outro membro da Diretoria Executiva, ou com um procurador nomeado nos termos do presente Estatuto e com poderes específicos. Artigo 34. A Companhia representada em conjunto por 2 membros da Diretoria Executiva, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente, poderá nomear
procuradores, cujo instrumento de mandato estabelecerá os poderes específicos atribuídos e seu prazo de vigência, que não poderá ultrapassar 1 ano, sendo vedado o substabelecimento, exceto para o caso de procurações ad judicia et extra. Artigo 35. A representação da Companhia será sempre exercida, com estrita observância das seguintes normas: I - A
Companhia considerar-se-á obrigada quando representada conjuntamente por 2 membros da Diretoria Executiva ou por um membro da Diretoria Executiva e um procurador, de acordo com a extensão dos poderes contidos no respectivo instrumento de mandato, observadas as seguintes condições: a. Nas operações de alienação e/ou aquisição de bens ou
direitos do ativo permanente da Companhia, suas Sociedades Controladas, em valores de até R$ 500.000,00 por operação; b. No aceite de quaisquer obrigações e títulos de créditos, junto a fornecedores e instituições financeiras nacionais ou internacionais, como financiamentos e empréstimos, contratos de exportação, pré-exportação, bem como a constituição
de garantias sobre bens e direitos do ativo permanente e/ou a sua oneração em garantia de operações financeiras, comerciais e/ ou de interesse da Companhia ou de suas Sociedades Controladas, em valores de até R$ 1.000.000,00, por operação; c. Nas operações de compra e venda que envolvam as atividades operacionais e administrativas da Companhia,
suas Sociedades Controladas constantes do orçamento anual, fica a Diretoria Executiva autorizada a realizar todas as operações necessárias, sendo responsável pela implantação de normas e procedimentos internos, bem como limites de poderes para cada área, visando o controle e segurança das atividades, os quais serão estabelecidos oportunamente em
Ata de Reunião da Diretoria Executiva; d. Nas operações descritas acima e em valor superior ao mencionado, será necessária a deliberação do Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral, pela maioria dos presentes na reunião. II - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (a) Conjuntamente, por 02 membros da Diretoria Executiva,
ou por 01 membro da Diretoria Executiva e por 01 procurador de acordo com a extensão dos poderes contidos no respectivo instrumento de mandato outorgado, nos seguintes atos: (i) Nos atos de emissão ou endosso de cheques e títulos de créditos que impliquem a abertura, encerramento e movimentação de contas correntes mantidas pela Companhia junto a
estabelecimentos bancários e/ou instituições financeiras; (ii) Nos atos de emissão e endosso de duplicatas para cobrança ou caução; (iii) Nos atos de emissão, aceite e desconto de duplicatas relativas a venda de mercadorias e/ou serviços prestados, inclusive endosso das mesmas em favor de estabelecimentos bancários e/ou instituições financeiras, para
desconto, caução ou cobrança, podendo, para tanto, assinar as respectivas propostas, contratos, notas promissórias, letras de câmbio, contratos de câmbio de exportação e importação, notas promissórias rurais e termos de conhecimento de depósito; (iv) Para recebimento de garantia hipotecária e/ou qualquer outra garantia real, desde que nomeado com
poderes específicos para o ato. (b) Isoladamente por 01 membro da Diretoria Executiva ou por 02 procuradores, de acordo com a extensão dos poderes contidos no respectivo instrumento de mandato outorgado, nos seguintes atos: (i) Em quaisquer processos administrativos ou judiciais; (ii) Em quaisquer atos a serem praticados perante órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho e Previdência Social, Secretaria da Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgãos de regulamentação do Comércio Exterior, inclusive autarquias, repartições ou empresas públicas; (iii) Nos atos perante a Justiça do Trabalho e Sindicatos, inclusive em matéria de admissão,
suspensão e demissão de empregados, em acordos e/ou processos de natureza trabalhista. Artigo 36. Compete à Diretoria Executiva, representada na forma do artigo anterior e sempre com observância das normas estabelecidas neste Estatuto Social: a. Representar a Companhia, ativa e passivamente, perante órgãos públicos, em juízo e fora dele; b. Gerir os
negócios da Companhia, bem como praticar todos os atos relativos ao objeto social e interesse da Companhia, assinando todos os documentos necessários; c. Emitir cambiais, notas promissórias, cheques bancários e outros títulos de crédito; d. Submeter ao Conselho de Administração, para aprovação e posterior deliberação da Assembleia Geral, proposta sobre
a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício e sobre a distribuição de dividendos, cabendo exclusivamente ao Conselho de Administração, todavia, declarar dividendos intermediários ou intercalares; e e. Adotar todos os procedimentos necessários à implementação das deliberações do Conselho de Administração quanto aos membros a serem indicados
para administrar as Sociedades Controladas. § 1º. Os Diretores estão impedidos de prestar, em nome da Companhia, avais, fianças e quaisquer outros atos estranhos ao interesse social, bem como agir por modo de representação diversa do estabelecido neste Estatuto, sob pena de serem nulos e de nenhum efeito os atos assim praticados. § 2º. Os Diretores
estão obrigados a seguir as orientações do Conselho de Administração no que tange à representação e gestão das Sociedades Controladas, inclusive e principalmente no que se refere à indicação dos seus Administradores. Seção III - Dos Deveres, e Responsabilidade dos Administradores: Artigo 37. Além dos deveres e responsabilidades previstos na Lei
6.404/76, os Administradores devem servir com lealdade a Companhia, sendo-lhes vedado: a. Usar, em benefício próprio ou de terceiros, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades comerciais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seus respectivos cargos; b. Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia e visando
à obtenção de vantagens para si ou para terceiros, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia; e c. Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabem necessário à Companhia, ou que esta tencione adquirir. § 1º. Cumpre, ademais, aos Administradores, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido
divulgada, obtida em razão do cargo ou função, sendo-lhes vedado valer-se da informação para obter vantagem, para si ou para terceiros. § 2º. Os Administradores devem zelar para que a violação do disposto no § 1º deste artigo não venha ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. Artigo 38. Cumpre aos Administradores abster-se de
manter atividades ou participar de negócios concorrentes ou conflitantes com os negócios da Companhia, ainda que de forma indireta. Igualmente, é vedado aos Administradores intervir em qualquer transação em que tiverem interesses conflitantes com os da Companhia, cumprindo-lhes cientificar os demais Administradores. § Único: Ainda que observado o
disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a Companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros, mediante aprovação em Assembleia Geral. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal - Artigo 39. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento
não permanente, o qual somente será instalado, pela Assembleia Geral, a pedido dos acionistas, na forma da legislação vigente. § 1º. No caso de instalação, a Assembleia Geral elegerá 3 membros efetivos e 3 suplentes, acionistas ou não, para comporem o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. § 2º. A remuneração dos membros do
Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo VII - Do Exercício Social e Distribuição de Lucros: Artigo 40. O exercício social terminará em 31/12/cada ano. § 1º. No encerramento de cada ano fiscal serão elaboradas as demonstrações financeiras com a efetiva observância da legislação aplicável. A Companhia poderá levantar
balanços intermediários ou balancetes a qualquer tempo, mediante solicitação da Diretoria Executiva. § 2º. Do lucro líquido do exercício 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da Reserva Legal que não excederá a 20% do capital social da Companhia. § 3º. A Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em
que o saldo dessa reserva acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do Artigo 182, da Lei nº 6.404/76, exceder de 30% do capital social, consoante disposições do § 1º, do artigo 193, da citada norma legal. § 4º. A Assembleia Geral poderá, com o consentimento de todos os acionistas presentes, levando-se em conta a situação financeira
da Companhia, decidir pela diminuição na distribuição de lucros ou até mesmo pela retenção total dos dividendos. § 5º. A Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação dos lucros restantes, atendidas as limitações legais. § 6º. Além do Balanço Anual, a Companhia levantará Balanço Semestral, com base no qual a própria Diretoria Executiva poderá declarar e
distribuir dividendos à conta dos lucros apurados “ad referendum” da Assembleia Geral. § 7º. Fica a Diretoria Executiva autorizada a declarar e distribuir dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço Anual ou Semestral. Capítulo VIII - Do Direito de Retirada: Artigo 41. Ao acionista que dissentir das
deliberações tomadas em Assembleia Geral dos Acionistas, fica assegurado o direito de se retirar da Companhia, nos termos do artigo 137 da Lei nº 6.404/76, hipótese em que seus haveres serão calculados, fixados e pagos de acordo com o Artigo 10, § 8º, desse Estatuto Social. Capítulo IX - Da Dissolução e Liquidação: Artigo 42. A Companhia se dissolverá
nos casos previstos na Lei ou se assim resolver a AGE pelo voto de acionistas representando no a maioria absoluta da totalidade do capital social votante. § 1º. A Assembleia que resolver a dissolução da Companhia nomeará um ou mais liquidantes, estabelecerá os seus poderes e o modo de liquidação. § 2º. A Diretoria Executiva deverá continuar funcionando
durante o período de liquidação, adotando as providências necessárias à preservação dos direitos dos acionistas. Capítulo X - Da Lei Aplicável e Arbitragem: Artigo 43. Este instrumento deverá ser regido por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Artigo 44. Toda e qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou da
execução do presente Estatuto Social será definitivamente resolvida por meio de arbitragem, conforme o regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá (“ CCBC”). § 1º. Cada uma das partes envolvidas na arbitragem deverá nomear um árbitro e seu respectivo suplente. Os árbitros indicados pelas partes deverão, por
sua vez, escolher um terceiro árbitro entre os membros integrantes do Corpo de Árbitros, o qual presidirá o Tribunal Arbitral. As partes poderão igualmente acordar que a arbitragem será conduzida por árbitro único, indicado de comum acordo pelas partes, incluindo seu respectivo substituto. Decorrido o prazo de 15 dias, não havendo as partes indicado o árbitro
único, este será designado pelo presidente, entre os membros do Corpo de Árbitros. § 2º. A arbitragem terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e será conduzida no idioma português. § 3º. A arbitragem será regida pela Legislação Brasileira, notadamente a Lei nº 9.307 de 23/09/1996, conforme alterações posteriores, e pelo regulamento do
Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC. § 4º. As Partes elegem, desde já, o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, exclusivamente para julgar eventuais medidas cautelares ou antecipatórias, ou, ainda, para instauração compulsória do Juízo Arbitral e para o julgamento de
controvérsias que não versem sobre direitos patrimoniais disponíveis. São Bernardo do Campo/SP, 15/05/2021. Ass.: Mesa: Mauro Franco Hirakawa - Presidente; Pedro Rangel Frota Fonseca Filho - Secretário. Visto do Advogado: Renata Fabiana Azevedo Mendes - OAB/SP 163.325. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o NIRE
nº 35.300.591.569 em 03/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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AVISO DE EDITAL

AVISO DE EDITAL
A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar – Centro Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei
Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:

A Comissão Permanente de Licitações – COMLIC I, situada na Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º
andar, CEP. 11010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei

PROCESSO Nº 6493/2022-06
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e passeios
em vias da Zona Noroeste e Zona Leste – Frente 3 Centro, incluindo material, mão de obra
e equipamentos.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 05/08/2022, na sala de reunião da Comissão
Permanente de Licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 05/08/2022 às 11h15 no mesmo local.
VISTORIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira,
das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Praça Mauá s/n Centro - Santos/SP, estendendo-se as áreas do presente objeto, sob responsabilidade do
Eng. Luiz Felipe Tonelli Tavora, mediante agendamento através do tel. (13)
3201–5151/3201-5474/3201-5155/3201-5154 com a seção administrativa do departamento. Cópia do Edital da Tomada de Preços poderá ser consultada, a partir do dia 19/07/2022,
no site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos:
http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13514/2022-Download).
A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público em geral, no
link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13514/2022-Download).
Maiores informações poderão ser obtidas através dos telefones: (13) 3201-5733 /
3201-5165 ou através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 18 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA ALVES PEPICELLI AIRES - Presidente

CONCORRÊNCIA Nº 13910/2022– tipo menor preço
PROCESSO Nº 13603/2022-14
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e contenção em
trecho de encosta no Caminho da Capoeira – Morro Monte Serrat – Santos/SP, incluindo
material, equipamentos e mão de obra.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI.
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 22/08/2022, na sala de reunião da Comissão
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 22/08/2022 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 9h00
às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Praça Mauá s/n° – Centro –
Santos/SP, estendendo-se as áreas do presente objeto, mediante agendamento através
do tel. (13) 3201-5151, 3201-5474, 3201-5155 ou 3201-5154, com o Engº Luiz Felipe
Tonelli Tavora. A sessão de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada pelo público
em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13910/2022-Download). Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 20/07/2022, no
site da Prefeitura de Santos no link do licitasantos:http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 139xx/2021-Download). Maiores informações poderão ser obtidas através
do telefone (0xx13) 3201-5733/3201-5165, ou através pelo email: comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 18 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I
DILMARA A. PEPICELLI AIRES - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
AVISO DE EDITAL
A Comissão supramencionada, situada na Rua Dom Pedro II, nº 25 - 4º Andar – Centro Santos, CEP 11.010-080, comunica que, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei
Municipal nº 3.327/2016, está procedendo à seguinte licitação:
Anúncio pago com dinheiro do contribuinte: R$ 22,00 por cm/col.

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

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

Municipal nº 3.327/16, está procedendo à seguinte licitação:
TOMADA DE PREÇOS Nº 13514/2022– Tipo menor preço

CONCORRÊNCIA Nº 13909/2022– tipo menor preço
PROCESSO Nº 1206/2022-27
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e
passeios em vias da Zona Noroeste e Zona Leste do Município de Santos, incluindo
material, equipamentos e mão de obra – LOTE A, FRENTES 1 E 2.
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações - SIEDI
Entrega dos envelopes: até às 11h00 do dia 19/08/2022, na sala de reunião da Comissão
Permanente de licitações no local supramencionado.
Abertura dos envelopes: 19/08/2022 às 11h15 no mesmo local.
Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta feira, das 9h00

A Prefeitura Município da Estancia Turística de Barretos – SP torna público a abertura
TOMADA DE PREÇOS N.º 14/2022, EDITAL N.º 97/2022 – Objeto: reforma e ampliação
do Centro Municipal de Artes – CEMART. O edital disponível no site www.barretos.
sp.gov.br/licitacoes Data entrega dos envelopes: 05/08/2022 às 09h:00; Data abertura
dos envelopes: 05/08/2022 às 09h:30min. Barretos, 18 de julho de 2022. Silvana
Borini. Departamento de Licitações.

Publique
em jornal
de grande
circulação.

às 12h00 ou das 14h00 às 17h00, partindo do seguinte local: Pça Mauá, s/nº - Centro –
Centro/SP, estendendo-se a área do presente objeto, mediante agendamento através dos
tels. (13) 3201-5151, 3201-5474, 3201-5155 ou 3201-5154 com o Eng.º Luiz Felipe Tonelli
Távora ou a Seção Administrativa do Departamento. A sessão de abertura dos envelopes
poderá ser acompanhada pelo público em geral, no link http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/ (acessar 13909/2022-Download).
Cópia do Edital da Concorrência poderá ser consultada, a partir do dia 20/07/2022, no site
da Prefeitura de Santos no link do licitasantos: http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/
(acessar 13909/2022-Download). Maiores informações poderão ser obtidas através do
telefone (013) 3201-5733 ou 3201-5165, ou através pelo email:
comlic1@santos.sp.gov.br, no horário das 08h00 às 17h00.
Santos, 18 de julho de 2022.
Comissão Permanente de Licitações I - DILMARA A. PEPICELLI AIRES - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
“RESUMO: Processo 5648/2022 - Modalidade Pregão Eletrônico nº 57/2022 – Aquisição
Suprimentos para Microﬁlmagem. DATA DE
ABERTURA: “Fica agendada a licitação em
epígrafe para o dia 02 de agosto de 2022 às
09:30 horas, a ser realizada no endereço
eletrônico https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/ O edital, anexos e demais
informações e esclarecimentos, poderão ser
obtidos nos endereços eletrônicos https://
pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.
br/, e http://licitacao.saocaetanodosul.sp.
gov.br/web, ou no Departamento de Licitações e Contratos, e telefone para contato
4233-7236” Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne da Costa – 15/07/2022.
São Caetano do Sul, 18 de julho de 2022.
Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações e Contratos
“RESUMO: Processo 3159/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 45/2022 – Registro de Preço para Fornecimento de Toner
e Unidade de Kit Fotocondutor. DECISÃO
DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da
licitação em epígrafe, conforme segue: Empresa: EFR TECH EIRELI – ME - CNPJ sob
o nº 38.075.284/0001-58 - Item 01 – Valor
Unitário R$ 28,00; Item 02 – Valor Unitário
R$ 28,00; Item 05 – Valor Unitário R$ 35,00;
Item 07 – Valor Unitário R$ 150,00; Item
08 – Valor Unitário R$ 150,00; Empresa: T.
VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS
E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME
- CNPJ sob o nº 07.235.602/0001-77 - Item
03 – Valor Unitário R$ 35,00; Item 04 – Valor
Unitário R$ 35,00; Item 09 – Valor Unitário
R$ 20,00; Item 10 – Valor Unitário R$ 20,00;
Item 11 – Valor Unitário R$ 30,00; Item 12
– Valor Unitário R$ 30,00; Empresa: SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI – ME - CNPJ sob o nº 16.479.787/000156 - Item 06 – Valor Unitário R$ 65,00. DESPACHO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE
GOVERNO: “À vista de todo processado,
notadamente das Atas do Pregão/Adjudicação, 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 o
presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 45/2022”. Secretário Municipal de Governo: Jefferson Cirne
da Costa – 14/07/2022. São Caetano do Sul,
18 de julho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações
e Contratos
“RESUMO: Processo 1316/2022 - Modalidade Pregão Presencial nº 14/2022 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços
de Higienização, Saneamento e Asseio em
Próprios Municipais da Prefeitura Municipal
de São Caetano do Sul. DECISÃO DO PREGOEIRO: ADJUDICO o objeto da licitação
em epígrafe, conforme segue: Empresa TB
SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS
S.A. - CNPJ nº 60.924.040/0001-51 - Lote
único – Valor total do lote: R$ 15.339.989,16.
DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO: “À vista de todo processado, notadamente das Atas de ﬂs. 1521/1525,
1711/1712 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
o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 14/2022”
Secretário de Governo - Jefferson Cirne da
Costa – 14/07/2022. São Caetano do Sul,
18 de julho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de Licitações
e Contratos
“RESUMO: Processo 3836/2022- Modalidade Pregão Eletrônico nº 52/2022 Registro de
Preços para Fornecimento de Equipamentos
e Artigos de Uso Médico Hospitalares Simples. COMUNICADO: “Fica designada para
o dia 25 de julho de 2022 às 09:30hs, a sessão de prosseguimento, a ser realizada no
endereço eletrônico https://pregaoeletronico.
saocaetanodosul.sp.gov.br/”. São Caetano
do Sul, 18 de julho de 2022. Carolina Morales Duwe-Diretora do Departamento de
Licitações e Contratos

Ligue já:

11. 3729-6600

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº
022/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
2914/2022
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 10:00 horas
do dia 04 de AGOSTO de 2022.
ABERTURA: às 10:00 horas do dia 04 de AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE
SEPULTURAS TIPO S2, S3 E SG, QUADRA A-36,
180 UNIDADES E PASSARELA NO CEMITÉRIO
DAS CRUZES, NESTA CIDADE, CONFORME
PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVA ANEXA.
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informações, retirar o edital completo através do site http://
www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao.
Araraquara, 18 de julho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À
AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº
43/2022 - Processo nº 7.425/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS
ZERO QUILÔMETRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo
edital se encontrará disponível no Site da Prefeitura
Municipal de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e
no site: www.comprasbr.com.br a partir do dia 19 /
07 /2022.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as
09:00 horas do dia 19 / 07 /2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 09:00
horas do dia 25 / 07 /2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as
09:01 horas do dia 25 / 07 /2022.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 09:30 horas do dia 25 / 07 /2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE,
EM 18 DE JULHO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À
AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Peruibe o PREGÃO ELETRÔNICO Nº
44/2022 - Processo nº 7.542/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM TIPO
FURGÃO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS
DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO E PROTEÇÃO
À VIDA ANIMAL, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos, cujo edital se
encontrará disponível no Site da Prefeitura Municipal
de Peruíbe através do link: http://www.peruibe3.sp.
gov.br/editais-para-concorrencia-publica/ e no site:
www.comprasbr.com.br a partir do dia 19 / 07 /2022.
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as
15:00 horas do dia 19 / 07 /2022.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: as 15:00
horas do dia 29 / 07 /2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: as
15:01 horas do dia 29 / 07 /2022.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: às 15:30 horas do dia 29 / 07 /2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 18 DE
JULHO DE 2022.
LUIZ MAURÍCIO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
376/2022 - Registro de preços para eventual e futura aquisição de impressos gráficos, para atender
a demanda de todas as unidades básicas de saúde da atenção primaria, odontologia e unidade de
pronto atendimento (upa) do município de tupã/sp,
pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: a partir das 08h30min do
dia 21/07/2022 até 08h30min do dia 02/08/2022.
ABERTURA: 02/08/2022, às 08h30min. TIPO DE
LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça
da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 34041000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 18/07/2022. Caio
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 033/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
379/2022 - Contratação de empresa do ramo de
arquitetura ou engenharia civil para execução de
serviços de instalação de divisórias, na EMEIEF
Profº José Maris – bloco 2, localizada na rua Mário
Menegatti nº 45, vila Romana, neste município de
Tupã/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Abertura: 05/08/2022, às
14h30min. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada
por Preço Global. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
preço global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço
Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº
800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br. Tupã, em 18/07/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui,
Pref. Mun.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº
017/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº
2500/2022 - REPETIDA I.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 14:30 horas
do dia 04 de AGOSTO de 2022.
ABERTURA: às 14:30 horas do dia 04 de AGOSTO de 2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA
PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS SÃO VICENTE DE
PAULO PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA
AO AR LIVRE (AV. JOSÉ FRANCISCO SILVA –
VILA GASPAR).
RETIRADA DO EDITAL: Para maiores informações, retirar o edital completo através do site:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-gestao-e-financas/portal-da-transparencia-administracao.
Araraquara, 18 de julho de 2022.
ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E HABITAÇÃO
“RESUMO: AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PROCESSO nº
19.580/2019 – MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 – TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL – CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORÇO E
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICA DE OBRA DE ARTE DENOMINADA VIADUTO DA INDEPENDÊNCIA,
SITUADA EM ÀREA URBANA DE GRANDE
FLUXO RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO
QUE INTERLIGA OS BAIRROS CENTRO
E FUNDAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – A
Secretaria Municipal de Obras e Habitação
e a Comissão Julgadora Permanente – COJUP-I, através de seu Secretário Municipal e
de seu Presidente, tornam público, para conhecimento dos interessados, que a licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022,
inicialmente agendada para o dia 14 de julho de 2022, às 10h30, foi adiada, ﬁcando
redesignada a data de 19 de julho de 2022,
às 10h30, para que ocorra a sessão de licitação. O edital, anexos e demais informações
e esclarecimentos, poderão ser obtidos no
endereço eletrônico http://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/web, ou na SEOHAB.
Dúvidas ou esclarecimentos telefone: 42337321. São Caetano do Sul, 13 de julho de
2022. Vladimir Guirado Candido- Presidente
COJUP-I - Iliomar Darronqui-Secretário Municipal de Obras e Habitação

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 031/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
377/2022 - Contratação de empresa do ramo de
arquitetura ou engenharia civil, para prestação de
serviços de pavimentação e drenagem urbana no
bairro Jardim Paulista (rua XV de Novembro, av.
João Nunes, av. Francisco lagosteira, rua Almirante Barroso, av. João Nunes e rua Dr. Bezerra
de Menezes), neste município de Tupã/SP, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão
de obra, com recurso federal parcialmente oriundo do contrato de repasse nº 904260/2020/MDR/
CAIXA e do contrato de repasse nº 904255/2020/
MDR/CAIXA, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional. Abertura: 05/08/2022, às
08h30min. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada
por Preço Global. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
preço global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço
Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº
800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br. Tupã, em 18/07/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui,
Pref. Mun.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000
Tel./fax: (11) 46814311 - Site: www.juquitiba.sp.gov.br

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Comunicamos aos interessados que foi prorrogado
a abertura do Processo de Licitação na modalidade
LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE SIMULTANEAMENTE Sob nº 01/2022, cujo objeto é Alienação
do Bens Móveis da Prefeitura Municipal de Juquitiba, o critério de julgamento das propostas será o
maior lance por LOTE, que seria no dia 27/07/2022
passará para as 10h00min do dia 12/08/2022, no
Centro Social Urbano (CSU).O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no Setor
de Licitações, sito a Rua Jorge Victor Vieira, nº
63 (Prefeitura), Centro, Juquitiba, ou solicitar via
e-mail: licitacao@juquitiba.sp.gov.br
Juquitiba 18 de JULHO de 2022.
AYRES SCORSATTO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tornamos público, para conhecimento dos
interessados, que na Secretaria Municipal
da Educação da Prefeitura do Município
de Araraquara, com sede nesta cidade de
Araraquara - SP, à Av. Vicente Jerônimo
Freire nº 22, fone/fax (016) 3301.1941/33011942, nesta cidade, realizará no dia e hora
abaixo indicados, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 042/2022,
PROCESSO Nº 2591/2022 do tipo “ MENOR PREÇO GLOBAL “, que visa a na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL –
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, que se
destina à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO
E INSTALAÇÃO DE CORTINAS COM E
SEM BLACKOUT COM MATERIAL INCLUSO PARA OS ESPAÇOS DAS UNIDADES
ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
A informação dos dados para acesso deve
ser feita através do site: www.araraquara.
sp.gov.br no Portal de Transparência Municipal ou pelo e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com.
INÍCIO DA SESSÃO: Às 10 horas do dia 01
de agosto de 2022.
Araraquara, 14 de julho de 2022.
CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022
PROCESSO DE COMPRAS Nº 545/2022
Encontra-se aberto na Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, a
Licitação na Modalidade Pregão Presencial
nº 15/2022 (menor preço por lote), que tem
por objeto o Registro de Preços para aquisição de produtos e acessórios de limpeza,
higiene pessoal e materiais descartáveis
para uso da Universidade Municipal de São
Caetano do Seul. O edital, anexos e demais
informações e esclarecimentos poderão ser
obtidos no endereço eletrônico http://licitacao.uscs.edu.br/web ou retirar no Departamento de Licitações/Compras da USCS sito
à Rua Maceió, 177 - Bairro Barcelona, São
Caetano do Sul – SP ao custo de R$ 10,00
(dez) reais referentes à extração de cópias.
Data da abertura: 02 de agosto de 2022, às
9h, na Sala de licitação no endereço acima.
São Caetano do Sul, 18 de julho de 2022.
Prof. Ms. Orlando Antônio Bonfatti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SETE BARRAS
ESTADO DE SÃO PAULO

Pregão Presencial nº 017/2022
A Prefeitura Municipal de Sete Barras faz saber a
todos os interessados que se encontra aberto o
Pregão Presencial nº 017/2022, referente à aquisição de Combustíveis em atendimento aos veículos da Frota Municipal. O recebimento e abertura
dos envelopes ocorrerão no dia 02 de Agosto de
2022 às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de
Sete Barras. O Edital de inteiro teor estará à disposição dos interessados de segunda a sexta-feira
das 08:30hs. às 16:30hs. na sede da Prefeitura
Municipal de Sete Barras, na Rua José Lopes, 35,
Centro. Quaisquer outras informações poderão
ser obtidas pelo telefone (13) 3872-5500. Prefeitura Municipal de Sete Barras, em 18 de julho de
2022. Dean Alves Martins - Prefeito Municipal.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº
004/2022 - PROCESSO Nº 373/2022 - Aquisição
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural, destinados à merenda escolar, até 31 de dezembro de 2022, em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações
constantes deste edital. Abertura: 09/08/2022, às
08h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Preço médio. O
edital e seus anexos encontram-se disponíveis
no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro),
nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda a sexta-feira,
das 07h30min às 11h30min e dás 13h00min às
17h00min, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em
14/07/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
ADITIVO DE CONTRATO
CT nº 1320/22/02 – 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 realística do curso de medicina, unidade Itapetininga, além do laboratório de Pesquisa e
Inovação Tecnológica da USCS – Prazo: 14
dias – Data de Assinatura: 14/06/22
São Caetano do Sul, 18 de julho de 2022.
Prof. Dr. Leandro Campi Prearo – Reitor

B4

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ESCLARECIMENTO 01
PREGÃO PRESENCIAL 43/2022
PROCESSO 2613/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO
INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS
URBANAS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO SERVIÇO
DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA
D’ÁGUA E CONTROLE DE POMBOS DAS
UNIDADES ESCOLARES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA.
Vimos esclarecer que se encontra no link
abaixo do portal da transparência municipal
o inteiro teor referente ao questionamento
apresentado pela empresa SANEAR – COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME.
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao.
Araraquara, 18 de julho de 2022.
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÕES
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COMUNICADO 01
PREGÃO PRESENCIAL 43/2022
PROCESSO 2613/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO
INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS
URBANAS, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO SERVIÇO
DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA
D’ÁGUA E CONTROLE DE POMBOS DAS
UNIDADES ESCOLARES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA.
Vimos informar que se encontra no link abaixo do portal da transparência municipal o
inteiro teor do COMUNICADO 01 referente
ao Pregão presencial n. 43/2022:
http://www.araraquara.sp.gov.br/transparencia-secretaria-da-educacao/portal-da-transparencia-educacao.
Araraquara, 18 de julho de 2022.
SUBCOMISSÃO DE LICITAÇÕES
Secretaria Municipal da Educação

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 034/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
380/2022 - Contratação de empresa no ramo de
arquitetura ou engenharia civil para reforma da
Cozinha do Núcleo Escola de Tempo Integral NUTI, localizado na avenida Domingos da Costa
Lopes nº 1100, jardim Unesp, neste município de
Tupã/SP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Abertura: 08/08/2022, às
08h30min. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada
por Preço Global. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor
preço global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço
Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº
800 (centro), nesta cidade de Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 3404-1000, de segunda
a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e dás
13h00min às 17h00min, no site www.tupa.sp.gov.
br. Tupã, em 18/07/2022. Caio Kanji Pardo Aoqui,
Pref. Mun.

PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 059/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
383/2022 - Registro de preços para eventual e
futura prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio, vigilante e/ou porteiro e brigadista
de incêndio/socorrista, para atender as demandas
das secretarias municipais de administração e
esportes e recreação, quando da realização de
eventos, festividades culturais, turísticas, educacionais, administrativas, cívicas no âmbito do município de Tupã, pelo período de 12 (doze) meses.
Abertura: 02/08/2022, às 14h30min. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item. O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no Depto de
Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800 (centro), nesta cidade de
Tupã (SP), ou através do telefone (0XX14) 34041000, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às
11h30min e dás 13h00min às 17h00min, no site
www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 18/07/2022. Caio
Kanji Pardo Aoqui, Pref. Mun

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 101/2022
Processo Interno nº 19.597/2022
Processo de Compra n.º 4433/2022
Edital nº 127/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ABRIGADOS NO
CENTRO DE CONTOLE DE ZOONOSES.
Abertura: 02/08/2022 às 09h00min.
Edital, informações e local de realização:
https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes
DECISÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
MARCELO
LANZELOTTE
PEREIRA,
Secretário Municipal de Serviços Públicos
da Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Caraguatatuba, no uso das
suas atribuições legais e nos termos do
Decreto nº 649, de 06 de março de 2017,
em vista ao que consta no Processo Interno
n.º 17.134/2022- Processo de Compra
4208/2022 – Concorrência Pública nº
14/2022, decide REVOGAR o referido
certame, com fundamento no artigo 49,
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Caraguatatuba, 18 de julho de 2022.
MARCELO
LANZELOTTE
PEREIRA.
Secretário Municipal de Serviços Públicos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES
ESTADO DE SÃO PAULO

53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores
Extraorçamentários)
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)

0,00

0,00

27.685.170,87

73.280,91

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

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

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

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3

Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos

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

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

informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5

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

o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6

As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas
7

classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. Valor
8

inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites Controle da
execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
© 2021 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

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

DocuSign Envelope ID: 54F5DB81-F019-40DC-B847-CB8011A38D0B

Economia
E D I TAL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00470/22, Processo
siafem 20220398197 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/01204, Oferta de Compra
092301090572022OC00751 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e
eventual de PIMENTÃO VERDE PROCESSADO, PIMENTÃO VERMELHO PROCESSADO,
MANDIOCA PROCESSADA, MANDIOQUINHA PROCESSADA, VAGEM PROCESSADA, BATATA
DOCE PROCESSADA, TOMATE PROCESSADO, ABÓBORA PROCESSADA, ABOBRINHA
PROCESSADA, ALHO PROCESSADO, BERINGELA PROCESSADA, BETERRABA, cuja sessão
pública será realizada no dia 28/07/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados
nos sites www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “e-negociospublicos”, Data do início
do prazo para envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO
DESIGNADO: JOAO VICTOR JUSTINO FOGACA e suplentes.

E D I TAL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE MATERIAL - NILO
Encontra-se aberto pelo HCFMUSP o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00607/22, Processo
siafem 20220117053 Processo Administrativo HCFMUSPPRC2022/00464, Oferta de Compra
092301090572022OC00655 para constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e
eventual de BALÃO DILATADOR-TRANSENDOSC.2,8-2400MM (12-15MM), BALÃO DILATADOR
TRANSENDOSC. 2,8-2400MM (18-20MM), BALÃO DILATADOR DE USO ENDOSCOPICO
DIAM (15-18MM), BALÃO DILATADOR DE USO ENDOSCÓPICO DIAM (08 - 10MM),
BALÃO DILATADOR DE USO ENCOSCOPICO DIAM (10-12MM), cuja sessão pública será
realizada no dia 08/08/2022 09:00:00 horas. O edital na íntegra estará disponível aos interessados nos sites
www.bec.sp.gov.br e www.imprensaoﬁcial.com.br - opção “enegociospublicos”, Data do início do prazo para
envio da proposta eletrônica: primeiro dia útil a contar desta publicação. PREGOEIRO DESIGNADO:
MARCOS ROBERTO DE LIMA e suplentes.

Diário da Justiça Militar Eletrônico
www.tjmsp.jus.br
COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Processo nº 22.1.000000642-5 - Leilão nº 22.1.000000642-5-TJM

Acha-se aberta, na Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, a licitação, na modalidade LEILÃO, realizada por intermédio do Leiloeiro
Oficial HÉLIO DEUTSCH DE FREITAS BRAGA, no site www.cardosoleiloes.com.br, destinado à venda de veículos e demais bens
inservíveis de propriedade deste E. Tribunal, com o encerramento dos lances previsto para as 11h00min do dia 21/07/2022. O Edital
na íntegra poderá ser consultado no site www.tjmsp.jus.br ou www.cardosoleiloes.com.br. Para fins de cumprimento ao
disposto no artigo 38 do Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, o Tribunal de Justiça Militar torna pública a relação de
veículos e detalhes próprios de cada um dos demais itens, a saber: Lote 01 - VW Fox Plus 1.6 Flex, Branco 2007/2007,Ar condicionado,
Direção Hidráulica, PLACA: D-6 - KM 171.630; Lote 02 - VW Fox Plus 1.6 Flex, Branco 2007/2007, necessita reparos (Retifica de
Motor). Ar Condicionado e Direção Hidráulica, PLACA: D-3 - KM 186.821; Lote 03 - Chevrolet Cobalt 1.4 LT, Branco, Ano 2012,
Modelo 2012, 4 portas, Ar Condicionado e Direção Hidráulica, PLACA: D-2 - KM 102.814; Lote 04 - Chevrolet Cobalt 1.4 LT, Branco,
Ano 2012, Modelo 2012, 4 portas, Com ar condicionado e Direção Hidráulica, PLACA: D-8 - KM 119.818; Lote 05 - Chevrolet Cobalt
1.4 LT, Branco, Ano 2012, Modelo 2012, 4 portas, Com Ar Condicionado e Direção Hidráulica, PLACA: D-6 - KM 98.490; Lote 06 - 05
unidades de CPU, marca HP, modelo Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 07 - 05
unidades de CPU, marca HP, modelo Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 08 - 05
unidades de CPU, marca HP, modelo Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 09 - 05
unidades de CPU, marca HP, modelo Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 10 - 05
unidades de CPU, marca HP, modelo Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 11 - 05
unidades de CPU, marca HP, modelo Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 12 - 05
unidades de CPU, marca HP, modelo Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 13 - 05
unidades de CPU, sendo 2 da marca HP, 1 da marca Lenovo e 2 da marca Infoware; Lote 14 - 05 unidades de CPU, marca HP, modelo
Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 15 - 05 unidades de CPU, marca HP, modelo
Prodesk 600 G1, Intel Core i5 3.3 Ghz, 8 GB DDR3 RAM, HD 500 GB 7200 Sata 3; Lote 16 - 03 unidades de CPU, sem marca de
fabricante; Lote 17 - 12 monitores entre 17 e 21’ - fabricantes variados; Lote 18 - 22 switches de 24 e 48 portas das marcas TPLink,
HP entre outros; Lote 19 - 13 scanners da marca Epson, modelo GT-S50; Lote 20 - 3 impressoras da marca HP e 1 multifuncional
marca HP; Lote 21 - 5 impressoras da marca HP - Jato de Tinta; Lote 22 - 3 impressoras Laser marca HP e 1 multifuncional marca
EPSON; Lote 23 - 1 scanner marca HP, 1 impressora marca HP e 1 impressora Laser HP; Lote 24 - 37 teclados das marcas DATEN,
DELL, Itautec, Microsoft, HP - no estado; Lote 25 - 40 teclados das marcas DATEN, DELL, Itautec, Microsoft, HP - no estado; Lote 26
- 3 impressoras de chancela das marcas Daruma, Urmet entre outros; Lote 27 - 1 Desfibrilador da marca Ecafix; Lote 28 - 1 DVR para
CFTV da marca Intelbras de 32 canais; Lote 29 - 3 mixers com 4 portas com cabo extensor, marca Kenta e 12 drives leitor/gravador de
DVD/CD interno, LG; Lote 30 - 5 nobreaks de 700 a 1000 VA marcas SMS, Energy Lux e Microssol entre outros e 75 estabilizadores de
700 a 1000 VA marcas SMS entre outros; Lote 31 - 5 laptops HP PAVILON DM4 2075 BR; Lote 32 - 5 laptops HP PAVILON DM4 2075
BR; Lote 33 - 3 laptops HP DV41570 e 1 laptop LENOVO G4080; - Lote 34 - 46 nobreaks 700 a 1000 VA das marcas SMS, Energy Lux
e Microssol entre outros; Lote 35 - Cofre de aço, medindo 141 cm x 56,5 cm x 60,5 cm; e: Lote 36 - Cofre de aço, medindo 118 cm x
56 cm x 60 cm. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS - ATOS DO DIRETOR. NOJO: Deferindo à servidora CLEONICE ISMAEL,
Matrícula nº 060.565-2, o período de 8 a 14-6-2022 como efetivo exercício para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 78, inciso
III, da Lei nº 10.261/68, em virtude do falecimento de seu irmão.
COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
ERRATA Nº 01/2022 AO EDITAL DE LEILÃO N° 22.1.000000642-5 – TJM
PROCESSO n° 22.1.000000642-5. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cardosoleiloes.com.br e www.tjmsp.jus.br.
DATA E HORA DO ENCERRAMENTO DOS LANCES: 21/07/2022 às 11h00. A Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
São Paulo comunica alteração no instrumento convocatório que passa a ter a seguinte redação: Item IV, subitem 2 do Edital - Onde se
lê “As visitas deverão ser agendadas, previamente, através dos telefones (11) 3218-3312 e (11) 3218-3314 e estarão liberadas nos
dias 14, 15, 18, 19 e 20/06/2022.”, leia-se “As visitas deverão ser agendadas, previamente, através dos telefones (11) 3218-3312 e
(11) 3218-3314 e estarão liberadas nos dias 14, 15, 18, 19 e 20/07/2022.” São Paulo, 27 de junho de 2022.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
Requerido: Tucci Plasticos Industrial Ltda e outros, Requerente: Fazenda Nacional – Execução
Fiscal, Proc 0003998-16.1999.8.26.0291. A Doutora Carmen Silvia Alves, MM. Juiz de Direito
do Serviço de Anexo Fiscal do Foro da Comarca de Jaboticabal, na forma da Lei etc. FAZ
SABER que foi designado para 1º leilão: 19 de JULHO de 2022 às 14:30 horas, encerrando-se no
dia 08 de AGOSTO de 2022 às 14:30 horas e, para eventual 2º leilão: 29 de AGOSTO de 2022 às
14:30 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da
avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro:
Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: a) Matrícula 21.279 – CRI de São Sebastião/SP, Unidade autônoma nº30 Bloco “1” do Residencial
Condomínio Pauba Canto Sul com área do terreno de 271 m² e área construída de 131,54m²
localizado na Rua Bragança Paulista 140 – Bairro Pauba Distrito de Maresias Cidade de São
Sebastião/SP.AVALIAÇÃO: R$ 23.447,70 Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge,
se casado for, bem como eventuais terceiros, caso não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 06 de julho de 2022. Carmen Silvia Alves, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível
em www.hastapublica.com.br.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
Requerido: Figa Máquinas Agricolas Ltda, Requerente: Fazenda Nacional – Execução Fiscal,
Proc. 0005738-04.2002.8.26.0291. A Doutora Carmen Silvia Alves, MM. Juiz de Direito do Serviço de Anexo Fiscal do Foro da Comarca de Jaboticabal, na forma da Lei etc. FAZ SABER
que foi designado para 1º leilão: 19 de JULHO de 2022 às 14:30 horas, encerrando-se no dia 08
de AGOSTO de 2022 às 14:30 horas e, para eventual 2º leilão: 29 de AGOSTO de 2022 às 14:30
horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides
Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: a) Um lote tido
como nº. 04, da Quadra “A” do loteamento denominado “Vila Dourado”, constituído de um
terreno urbano com área total de 374m², dentro das seguintes confrontações: pela frente com
a Rua Gervásio Antonio Dourado, na cidade de Taiúva/SP e comarca de Jaboticabal, medindo
11,00 m; quem olha para o imóvel do lado direito, confronta com a Rua Evandro B. Galvoso,
medindo 34,00 m; quem olha do lado esquerdo, confronta com o lote 05, medindo 34,00 m e
pelos fundos confronta com Augusto Vidal, medindo 11,00 m. Localizado do lado par. Melhor
descrito na Matrícula nº17.580 do CRI de Jaboticabal/SP. Sobre o terreno foi construída uma
casa de aproximadamente 100m², com aparente bom padrão construtivo. AVALIAÇÃO: R$
293.375,05. b) “Um lote tido como nº.06, da Quadra “A” do Loteamento denominado “Vila
Dourado”, constituído de um terreno urbano com área total de 374m², dentro das seguintes
confrontações: pela frente com a Rua Gervásio Antonio Dourado, na cidade de Taiuva/SP e
comarca de Jaboticabal, medindo 11,00 m; quem olha para o imóvel do lado direito, confronta com o lote 05, medindo 34,00 m; quem olha do lado esquerdo, confronta com o lote 07,
medindo 34,00 m e pelos fundos confronta com Delsom Scarpim, medindo 11,00 m. Localizado do lado par. Melhor descrito na Matrícula nº17.582 do CRI de Jaboticabal/SP. Sobre o
terreno foi construída uma casa com 153,80 m² de baixo padrão construtivo.” AVALIAÇÃO:
R$ 282.509,31. c) Um lote tido como nº.08, da Quadra “A” do Loteamento denominado “Vila
Dourado”, constituído de um terreno urbano com área total de 374m², dentro das seguintes
confrontações: pela frente com a Rua Gervásio Antonio Dourado, na cidade de Taiúva/SP e
comarca de Jaboticabal, medindo 11,00m; quem olha para o imóvel do lado direito, confronta com o lote 07, medindo 34,00 m; quem olha do lado esquerdo, confronta com o lote 07,
medindo 34,00 m e pelos fundos confronta com Manoel Santana, medindo 11,00m. Localizado do lado par. Melhor descrito na Matrícula nº17.584 do CRI de Jaboticabal/SP. Sobre o
terreno foi construída uma casa de 88,40 m² de baixo padrão econômico.” AVALIAÇÃO: R$
162.986,14. Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge a Roberto Okumura, caso
não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 06 de julho de 2022. Carmen Silvia Alves,
Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.
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EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
Requerido: Carbe Transportes Rodoviários Ltda e Outros, Requerente: Fazenda Nacional – Execução Fiscal, Proc 0003068-17.2007.8.26.0291. A Doutora Carmen Silvia Alves, MM. Juiz de Direito do Serviço de Anexo Fiscal do Foro da Comarca de Jaboticabal, na forma da Lei etc. FAZ
SABER que foi designado para 1º leilão: 19 de JULHO de 2022 às 14:30 horas, encerrando-se no
dia 08 de AGOSTO de 2022 às 14:30 horas e, para eventual 2º leilão: 29 de AGOSTO de 2022 às
14:30 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da
avaliação e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: a) PARTE
IDEAL DE 14,2857% do imóvel de matrícula nº6.694 do CRI de Jaboticabal/SP sendo um terreno indicado como o lote “F” da quadra 49, situado no bairro “Nova Jaboticabal”, na cidade
e Comarca de Jaboticabal, com área de 440,00 m², localizado no lado ímpar da Rua Professor
Lourenço Vittae, distante 55 metros da esquina da Av. Amazonas (atual Av. Silvio Vantini).
AVALIAÇÃO: R$ 27.457,86. b) PARTE IDEAL DE 14,2857% do imóvel de matrícula nº19.366
do CRI de jaboticabal/SP, situado na Avenida Duque de Caxias, nº 279, esquina da Rua dos
Expedicionários, constituído de um prédio residencial, com oito cômodos, que mede 8,50
metros de frente por 19,60 metros da frente aos fundos, confrontando pela frente com a
citada via pública, pelo lado direito com Augusto Pedro, pelo lado esquerdo com a Rua dos
Expedicionários e pelos fundos com Dimas Leister. Cadastro na Prefeitura Municipal local
nº23009. AVALIAÇÃO: R$ 32.606,21 Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da arrematação.
Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o cônjuge a
Maria Elizabeth S F Assumpção Pedro, caso não sejam localizados para as intimações pessoais.
Aos 06 de julho de 2022. Carmen Silvia Alves, Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em
www.hastapublica.com.br.
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Editais de Leilões Públicos Judiciais Online nos termos da Legislação em Vigor - 1ª VARA
CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE BIRIGUI/SP.
Processo nº. 0016809-14.2012.8.26.00777 – Partes: SPERTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
NACIONAL LTDA X RENATO BALIEIRO PEREIRA. 1º LEILÃO: 29/07/22 às 10h30 oportunidade em
que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não havendo licitantes, seguirá sem interrupção - 2º LEILÃO: 18/08/22 às 10h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 60%
do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação: R$ 5.968,65 e
2ª data Lance Inicial: R$ 3.581,19 valores sujeitos a atualizações. Lote único de bem móvel: MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG 150 TITAN ESD, ANO/MODELO: 2009/2009, COR: Preta, Gasolina,
CHASSI: 9C2KC15309R022424.
Processo nº 0002451- 97.2019.8.26.0077 – Partes: IRANI RODRIGUES TRINDADE TRAVAIN, VALÉRIO RODRIGUES TRAVAIN, VITOR RODRIGUES TRAVAIN, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN x
JOAQUIM PACCA JÚNIOR, REGINA MARIA MOREIRA PACCA. 1º LEILÃO: 29/07/22 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: 18/08/22 às 12h30, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 1ª data Avaliação:
R$ 2.793.014,35 e 2ª data Lance Inicial: R$ 1.396.507,18 valores sujeitos a atualizações. Lote único
de bem imóvel: Parte ideal (50%) do Imóvel Rural, da Fazenda Santo Alberto em Serranópolis/GO
com área total de 160 alqueires. Matrícula nº 54 do CRI da Comarca de Serranópolis/GO.
Vendas “AD CORPUS” e no estado em que se encontram. Pagamento a vista ou a prazo vide edital.
Comissão devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agendamento junto a Leiloeira
Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO
DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
Requerido: Transportadora Lastoria Ltda e outro, Requerente: Fazenda Nacional – Execução Fiscal, Proc 0006359-30.2004.8.26.0291. A Doutora Carmen Silvia Alves, MM. Juiz de Direito do
Serviço de Anexo Fiscal do Foro da Comarca de Jaboticabal, na forma da Lei etc. FAZ SABER
que foi designado para 1º leilão: 19 de JULHO de 2022 às 14:30 horas, encerrando-se no dia 08 de
AGOSTO de 2022 às 14:30 horas e, para eventual 2º leilão: 29 de AGOSTO de 2022 às 14:30 horas. Na 1ª hasta pública poderá ser arrematado os bens por valor igual ou superior ao da avaliação
e em 2ª praça por valor não inferior a 60% do valor da avaliação atualizada. Leiloeiro: Euclides Maraschi Júnior, JUCESP 819, através do site www.hastapublica.com.br. Bem: a) PARTE IDEAL
DE 50% de um prédio residencial com a área construída de 156,87 metros quadrados, situado
na Rua Ramiro Coelho, nº102, nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, com seu respectivo
terreno denominado de Terreno 9-A, resultante do desdobro do lote número 9, da quadra
R, do bairro e loteamento denominado “Luiz Valli”, perfazendo o terreno a área de 192,63
metros quadrados, melhor descrito na matrícula 35.199 do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaboticabal-SP. AVALIAÇÃO: R$ 108.394,46 Comissão do Leiloeiro: 5% sobre o valor da
arrematação. Ficam, ainda, os executados, INTIMADOS das designações supra, juntamente com o
cônjuge, se casado for, bem como eventuais terceiros, tais como Antonia Cristina Detogni, caso
não sejam localizados para as intimações pessoais. Aos 06 de julho de 2022. Carmen Silvia Alves,
Juíza de Direito. Edital na íntegra disponível em www.hastapublica.com.br.

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 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE BOTUCATU/SP. Processo nº. 1011356-97.2021.8.26.0079 – Partes: FÁBIO APARECIDO DE OLIVEIRA x MARIO SÉRGIO PIPO. LEILÃO: 26/08/22 às 10h30 oportunidade
em que o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) não sendo admitidos lanços inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP. 02 Lotes de bens móveis: GM/CHEVETTE MARAJO, 1981/1981, BRANCA, ALCOOL, CHASSI 5C15BAC152531, Avaliação: R$ 5.568,41 e Lance Inicial: R$
3.320,46. FIAT/PALIO FIRE, 2003/2003, VERMELHO, GASOLINA, CHASSI 9BD17103232288929, Avaliação: R$ 14.376,63 e Lance Inicial: R$ 8.572,82, valores sujeitos a atualizações. 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: Agendamento junto a Leiloeira Oficial. Obs: Gravames e demais ônus vide Edital.

EDITAL nº QR11/P0059-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online
no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat.
Jucesp nº 817, autorizada por JD. REGINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ
58.123.308/0001-04 e SP-02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação
judicial) – CNPJ nº 08.683.739/0001-57, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26,
27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Lote de terreno sob nº 11 da Quadra R,
no loteamento Jardim Regina em Botucatu/SP, com área total de 268,22m². Matrícula nº 41.147 –
2º Oficial de Registro de Imóveis de Botucatu/SP. 1º LEILÃO 28/07/2022 ás 13:00 - VALOR: R$
228.006,32. 2º LEILÃO 29/07/2022 ás 13:00 - VALOR: R$ 434.755,05. 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 04/07/2022. O Fiduciante - RENATO ISSAO KAWAMURA
CPF 110.409.738-92 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o
exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo,
disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11) 9 4886-0334.

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

CIMED & CO. S.A.

CNPJ nº 16.619.378/0001-08 - NIRE 35.300.571.011
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022
Data, Hora, Local: 06.06.2022, às 11 horas, na sede, Maricá Marques, nº 41, Lote 2, Quadra D, Jardim Represa
(Fazendinha), CEP 06529-210, Santana de Parnaíba/SP. Presença: totalidade dos Diretores. Mesa: Presidente:
João Adibe Zacharias Marques, Secretária: Karla Marques Felmanas. Deliberações Aprovadas: a abertura da
filial da Companhia, na Rua Beija Flor Vermelho, 10, Bairro Tarumã, Complemento LT/10/10A, QD/14, CEP 69041050, na cidade de Manaus/AM, para fins de futura incorporação da sociedade Disprofar Comércio Ltda., a
qual exercerá as seguintes atividades: (a) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; (b)
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; (c) Comércio atacadista especializado em outros
produtos alimentícios não especificados anteriormente; (d) Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
(e) Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
Encerramento: Nada mais. Santana de Parnaíba, 6.06.2022. Mesa / Diretores: João Adibe Zacharias
Marques - Presidente / Diretor Presidente, Karla Marques Felmanas - Secretária / Diretora Operacional.
JUCESP nº 345.424/22-0 em 11.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL nº QR12/P0059-A DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão Travessa Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online
no site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat.
Jucesp nº 817, autorizada por JD. REGINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ
58.123.308/0001-04 e SP-02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação
judicial) – CNPJ nº 08.683.739/0001-57, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26,
27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Lote de terreno sob nº 12 da Quadra R,
no loteamento Jardim Regina em Botucatu/SP, com área total de 267,80m². Matrícula nº 41.148 –
2º Oficial de Registro de Imóveis de Botucatu/SP. 1º LEILÃO 28/07/2022 ás 13:15 - VALOR: R$
206.335,48. 2º LEILÃO 29/07/2022 ás 13:15 - VALOR: R$ 367.921,68. 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 04/07/2022. O Fiduciante - RENATO ISSAO KAWAMURA
CPF 110.409.738-92 – comunicado das datas dos leilões, também pelo presente edital, para o
exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital completo,
disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11) 9 4886-0334.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. A Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca
de São Vicente, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente, o Réu ROGERIO LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS, CPF: 121.453.508-96, que por este Juízo
e respectivo Cartório tramita AÇÃO MONITÓRIA, processo 1005480-88.2018.8.26.0590 que lhe move CPFL COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ, em razão de ser credora do Réu, pela quantia de R$12.165,77 (doze mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e sete
centavos), referente ao inadimplemento das faturas do Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para unidades
consumidoras do Grupo B. Estando o Réu em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital para o fim de CITAR/INTIMAR o
ROGERIO LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento voluntário da obrigação ou para
oferta de embargos nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil, ficando advertida a requerida que em caso de revelia será nomeado
curador especial, nos termos do Artigo 257, IV do Código de Processo Civil. O presente edital será publicado e afixado na forma da lei. São
Vicente, 01 de Junho de 2022.
EDITAL DE CITAÇÃO DOS RÉUS ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO E SUA MULHER CAROLINA NUNES RIBEIRO, EM LUGAR
INCERTO, AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAL INTERESSADO, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE
USUCAPIÃO, PROCESSO Nº 1024189-90.2020.8.26.0562 DA 08ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTOS/SP, PROMOVIDA POR
ODAIR ROFDRIGUES DE MELO, ROBISON RODRIGUES DE MELO, MICAL SILVA DE MELO, MARISILDA RODRIGUES DE MELO
LEAL, ELÇA RODRIGUES NAKAJO, TOKUNORI JOSÉ NAKAJO, REGIANE FERREIRA DOS SANTOS MELO, ROBSON FERREIRA
DOS SANTOS MELO, RONALDO RODRIGUES DA SILVA MELO E CHRISTIANE LEITE LIMA, Com Prazo de 30 (Trinta) Dias. O Dr
Dario Gayoso Junior, Juiz de Direito da 08ª vara cível da Comarca de Santos/SP. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento e possa interessar que perante este Juízo e Secretaria da 8ª Cível da Comarca de SANTOS/SP se processa a
Ação de Usucapião, Processo nº 1024189-90.2020.8.26.0562, promovida por ODAIR ROFDRIGUES DE MELO, ROBISON RODRIGUES
DE MELO, MICAL SILVA DE MELO, MARISILDA RODRIGUES DE MELO LEAL, ELÇA RODRIGUES NAKAJO, TOKUNORI JOSÉ
NAKAJO, REGIANE FERREIRA DOS SANTOS MELO, ROBSON FERREIRA DOS SANTOS MELO, RONALDO RODRIGUES DA
SILVA MELO E CHRISTIANE LEITE LIMA, na qual os requerentes postulam perante os requeridos a propriedade por usucapião da posse
do imóvel localizado na Rua Torres Homem, 601, Bairro Aparecida, Santos/SP. Foram realizadas diversas tentativas de citação nas diversas
modalidades legais na busca de localização dos requeridos ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO E SUA MULHER CAROLINA NUNES
RIBEIRO, sem sucesso, o que motivou o deferimento de sua citação por edital (fl. 129, dos autos), nos moldes dos artigos 256 a 259, do
Código de Processo Civil. Portanto, para que chegue ao seu conhecimento e de todos os que possam interessar e para que ninguém possa
alegar ignorância é que foi expedido o presente edital, com prazo 30 (trinta) dias, publicado na forma da lei, ficando citados os requeridos
ANTONIO HENRIQUES RIBEIRO E SUA MULHER CAROLINA NUNES RIBEIRO, para se fazerem representar nos autos por advogado,
bem como advertido de que não sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após esgotado o prazo do presente
edital, presumir-se-ão aceitos e como verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes, sendo-lhe nomeado curador especial, nos moldes
do artigo 257, inciso IV, do CPC. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Santos, aos 28 de junho de 2022.

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 – 28/07/2022 ás 16:00 - VALOR: R$ 67.015,00 e 2º leilão público – 29/07/2022 ás 16:00
- VALOR: R$ 126.769,99. 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 35, da quadra 25, do loteamento Residencial Mais Viver São José do Rio Preto/SP,
com área total de 200m². Cadastro Municipal nº 262271000. MATRÍCULA: 144.070 – 1º Oficial de
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. FIDUCIANTE: ARIANE TORRES DIAS DORES CPF
416.534.708-60. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 07/07/2022. 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 PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1008269-42.2021.8.26.0271. O Dr. Peter
Eckschmied, MMº Juíz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapevi/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de PEDRO LUIZ NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR, RG. 44.119.746-2-SSP/SP
e CPF. 313.488.888-22 e MAGDA CECILIA ARANTES DE CARVALHO DA SILVA, RG. 32.922.042-1-SSP/SP e CPF. 288.428.568-78,
foi ajuizada ação de Alteração de Regime de Bens instituído em Casamento, alegando que o Matrimônio aconteceu em 13/08/2011, pelo
regime de Comunhão Parcial de Bens e ajuizaram a presente ação objetivando a Alteração do atual Regime do Casamento para
“SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS”, com efeito imediato, por sentença homologatória. Estando em termos, foi determinada a expedição do
presente edital para conhecimento de terceiros nos termos do artigo 734, § 1º do CPC, com prazo de 30 dias, para que no futuro, ninguém
alegue ignorância. Para conhecimentos de todos, é expedido o presente edital, que será afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 10
de Maio de 2022.

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 – 28/07/2022 ás 16:15
- VALOR: R$ 248.977,02 e 2º leilão público – 29/07/2022 ás 16:15 - VALOR: R$ 189.816,11. 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 designado
por lote 4 da quadra “H”, do loteamento denominado Residencial Flávia, em Campinas/SP, com área de 136,50m².
MATRÍCULA: 181.945 – 3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTE: LEANDRO SANTOS DE SOUZA CPF
098.042.596-48. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 06/07/2022. 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 CITAÇÃO expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo 1101887-06.2020.8.26.0100. A MMª Juiza de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos/SP, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Miguel Plate, Maria Rosário de Castro
Plate, Rosilda Tenório da Silva, Marcos Fabre Silva, Marilene Pereira Silva, Marcos da Cunha Franco, Vania Souza Vilas Boas Franco, Paulo
da Cunha Franco, Rosa Aparecida Torres Franco, Wilson Franco de Godoy, Carolina Augusta de Godoy, Sonia Maria Petrolino Julio, David
da Cunha Franco, Marina de Fátima Morais, Nicola Leocata, Airton Rubens Julio, Marina de Fátima Morais Julio, Neide Julio Fernandes,
Admir Fernandes, João Roberto Julio, Eduardo Julio, Maria Cristina Silabi Julio, Francisco Julio, Claudia Regina Biagio Julio, Luiz Fernando
Julio, Cristiane Martins Castilho Julio, Elaine Barbosa Julio, Ayres Leandro Julio, Deiselene Aparecida de Andrade Julio, Fernanda Cristina
Julio, Marcos da Cunha Franco, Vani Sousa Vilas Boas Franco, Paulo da Cunha Franco, Rosa Aparecida Torres Franco, Rogério da Silva
Mingatto, Edneia Romera MIngatto, Stephanie Mingatto, Bruno Moreira Santos, Rosilda Tenorio da Silva, Sylvio Brandão e Ferrucio Fieschi,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Vânia Sousa Vilas Boas
Franco, Paulo da Cunha Franco, Rosa Aparecida Torres Franco, David da Cunha Franco e Marcos da Cunha Franco ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Miguel de Castro, 794, Vila Pereira Barreto/SP, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para contestarem no
prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias da publicação deste edital. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerado
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.

3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE DA COMARCA DE SÃO PAULO
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL – VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO - Art. 887, § 3º/ CPC EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Cássia Negrete
Nunes Balbino – Leiloeira Oficial – JUCESP 1.151. 3ª VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE DA COMARCA DE SÃO PAULO. Processo
nº 0101558-47.2007.8.26.0009. Executados: requerido(s) NOÉ VIEIRA MARCOLINO (CPF Nº 566.324.798-04) e MIRIAM RICARDO MARCOLINO (CPF
Nº 343.048.118-00); Ora ativo; Um terreno situado na Rua Miguel Borja, com área de 125,00m2. Descrição completa na matrícula nº 159.898 - 6º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO; Valor de avaliação atualizado: R$ 574.283,00 (Maio/2022). PRAÇAS – 1ª Praça
começa em 16/08/2022, às 14h00min; e termina em 19/08/2022, às 14h00min; 2ª praça começa em 19/08/2022, às 14h00min; e termina em 08/09/2022,
às 14h00min. INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada.

3ª VARA CÍVEL - FORO DE BAURU
EDITAL DE HASTA PÚBLICA (1ª e 2ª praça) dos direitos do bem imóvel abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para
intimação do executado: EDNALDO LOPES CANDIDO (CPF/MF Nº 212.612.658-74) e seu cônjuge TÂNIA MARA NOGUEIRA CÂNDIDO (CPF/
MF Nº 304.967.188-27); da credora ﬁduciária: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF Nº 00.360.305/0001-04); bem como da credora: RAQUEL BASTOS MARQUES (CPF/MF Nº 044.685.138-88). A MM. Juíza de Direito Dra. Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira, da 3ª Vara
Cível – Foro de Bauru, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA
RANIERI GOLD (CNPJ/MF Nº 30.713.624/0001-17) em face de EDNALDO LOPES CANDIDO (CPF/MF Nº 212.612.658-74), nos autos do Processo nº 100957598.2020.8.26.0071, e foi designada a venda dos direitos do bem descrito abaixo, nos termos dos artigos 246 a 280 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação em Leilão Judicial, assim como os artigos 879 a 903 do CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
01 - IMÓVEL - Localização do Imóvel: Apartamento nº 07, Torre B, Condomínio Residencial Quinta Ranieri Gold, Rua Wilson Pedro Speridião, nº 2-70, Bauru/SP
– CEP: 17055-812 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 07, localizado no pavimento térreo – Bloco B do “Residencial Quinta Ranieri Gold”, situado na Rua Wilson
Pedro Speridião nº 2-70, nesta cidade, município, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de Bauru, possuindo as seguintes áreas: privativa de 145,31 metros
quadrados; comum (divisão proporcional) de 35,40 metros quadrados, total de 180,71 metros quadrados, correspondentes a fração ideal de 0,2830% ou
56,96 metros quadrados do terreno. Ao apartamento acima corresponde a vaga dupla nº 06 localizada no térreo. Referido empreendimento foi ediﬁcado em
terreno, formado pela totalidade dos lotes 1 a 15, da quadra O, do loteamento denominado Quinta Ranieri, com a área de 20.139,25 metros quadrados, matriculado
sob o nº 179, a instituição e especiﬁcação condominial, estando a convenção do condomínio registrada sob o nº 7.251. Cadastro PMB: 05/1427/01 (em maior área).
Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n°

51427136

Matrícula Imobiliária n°

124.322

1º Oﬁcial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru – São Paulo
Ônus

6ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo
EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação da executada Ana Carolina Bordin, inscrita no CPF sob nº 365.945.948-85, e Flavia Cristina Bordin, inscrita no CPF sob nº 401.039.828-09, bem como seus
cônjuges se casadas forem, da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, e demais interessados. O Dr. André Luís Bicalho Buchignani, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de
São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO
DE Cumprimento de sentença ajuizada por Condomínio Residencial Verde Sul, inscrito no CNPJ nº 59.997.627/0001-01 em face de Ana Carolina Bordin e outro - processo nº 005206286.2009.8.26.0071, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado
de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/07/2022 às 14h00, e se encerrará dia 28/07/2022 às 14h00, 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 interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 28/07/2022
às 14h01, e se encerrará no dia 17/08/2022 às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – A unidade autônoma identificada
sob nº C-11, situada no Bloco “C” do Edifício “Residencial Verde Sul”, localizado à Rua Capitão Alcides, nº 20-17, nesta cidade, comarca e zona da 2ª Circunscrição Imobiliária de Bauru-SP, composta
de hall de entrada, dois dormitórios, circulação, cozinha, w.c., sala de estar e área de serviço, encerrando uma área total construída de 145,5046 metros quadrados, sendo 53,825 metros quadrados de
área privativa, 17,77 metros quadrados da garagem nº 065, sita na parte descoberta do Edifício e vinculada ao apartamento, e 73,9096 metros quadrados de área de uso comum, cabendo-lhe uma fração
ideal correspondente a 102,6186 metros quadrados ou 1,0294% do terreno onde acha-se construído o mencionado Edifício “Residencial Verde Sul”, situado em anexo ao Jardim Cruzeiro do Sul, no lado
ímpar do quarteirão 20 da Rua Capitão Alcides; unidade essa devidamente cadastrada na Prefeitura sob nº 30448153, objeto da matrícula nº 47.250 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP.
Valor da Avaliação: R$ 163.000,00 (novembro/2021).Valor da Avaliação atualizado até maio de 2022: R$ 173.004,62 (cento e setenta e três mil, quatro reais e sessenta e dois centavos)
- que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Constam débitos de IPTU/Dívida Ativa no valor de R$ 4.988,83 até 29/05/
2022. CRÉDITO EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 124.166,24 em setembro de 2019. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E
INFORMAÇÃO - Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas
poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 705 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 998757654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 30 de maio de 2022. André Luís Bicalho Buchignani - Juiz de Direito

Tel: 11 5521.2717 / 5521.2562 - multipliqueleilões.com.br

3ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga, Comarca de São Paulo - SP
EDITAL DE 1º e 2º Leilão e de intimação dos executados Espólio de Mauro Franzin, inscrito no CPF sob nº 039.470.938-10, representado pelos filhos BRUNO FRANZIN, qualificação ignorada
e CAMILA FRANZIN, qualificação ignorada, e seu cônjuge Giseli Nunes Franzin, inscrita no CPF sob nº 032.166.238-58, das credoras hipotecárias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, inscrita
no CNPJ nº 00.360.305/0001-04 e EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A – EMGEA, inscrita no CNPJ nº 04.527.335/0001-13, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, e demais interessados.
O Dr. Carlos Antonio da Costa, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga, Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão
de bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da AÇÃO DE Cumprimento de sentença ajuizada por Condomínio Edifício Denise,
inscrito no CNPJ nº 68.152.958/0001-31 em face de ESPÓLIO DE Mauro Franzin e outros - processo nº 0103731-75.2006.8.26.0010, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo
por MEIO ELETRÔNICO, conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Tiago Clemente Sampaio, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 1089, através do Portal
www.multipliqueleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 25/07/2022 às 14h00, e se encerrará dia 28/07/2022 às 14h00, 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 interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 28/07/2022 às 14h01, e se encerrará no dia 18/08/2022
às 14h00, onde serão aceitos lances com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. RELAÇÃO DO BEM – O apartamento nº 113, localizado no 11º andar do Edifício Denise, situado
à Rua Alencar Araripe, nº 602, no 18º Subdistrito Ipiranga, contendo a área útil de 54,42m2 e a área comum de 42,1945m2, perfazendo a área de 96,6145m2, correspondendo-lhe a fração ideal
do terreno de 0,016667 e cabendo-lhe o direito de uso de uma vaga para estacionamento de um automóvel de passeio, em local indeterminado e com uso de manobrista, na garagem coletiva. O terreno
onde acha-se construído o edifício encerra a área de 1.000,00m2. Contribuinte nº 050.155.0258-3, objeto da matrícula nº 114.609 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Capital/SP. Valor da
Avaliação: R$ 239.500,00 (novembro/2017). Valor da Avaliação atualizado até abril de 2022: R$ 312.293,05 (trezentos e doze mil, duzentos e noventa e três reais e cinco centavos)
- que será atualizado até a data do início da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. DÉBITOS DE IPTU: Não constam débitos de IPTU/Dívida Ativa até 13/04/2022. CRÉDITO
EXECUTADO: Débitos desta ação no valor de R$ 119.040,46 em novembro de 2021. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO
- Edital completo com forma de pagamento, comissão do leiloeiro, ônus sobre o bem e demais condições no site www.multipliqueleiloes.com.br. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão
ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Av. Das Nações Unidas, 18801 – Conj. 705 - Santo Amaro - São Paulo/SP ou pelos nossos canais de atendimento: 11 5521-2717 ou 11 998757654, contato@multipliqueleiloes.com.br. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 23 de maio de 2022. Carlos Antonio da Costa - Juiz de Direito.
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Registro

Data

Ato

Processo/Origem

Beneﬁciário / Observações

R. 04

29/06/2018

Alienação Fiduciária

-

Caixa Econômica Federal

Av. 05

12/01/2022

Penhora

Proc. nº 0016271-70.2020.8.26.0071 Raquel Bastos Marques

OBS 01: O imóvel possui 1 (uma) sala de estar/jantar, 1 (uma) cozinha conjugada com 1 (uma) área de serviço, 1 (um) hall de circulação, 1 (um ) bwc-social, 2
(dois) dormitórios e 1 (uma) suíte (dormitório com bwc conjugado), além da vaga dupla de estacionamento coberto no piso térreo, identiﬁcado com o nº A/06, além
da área comum (Laudo de Avaliação às Fls. 193/214). OBS 02: O Condomínio dispõe de guarita com segurança 24 (vinte e quatro) horas, salão de jogos, piscinas
(adultos/crianças/raia), quadra poliesportiva, academia de boxe, loja de conveniência, área de apoio aos pets, bicicletário, academia, salão de festas etc (Laudo
de Avaliação às Fls. 193/214). OBS 02: A penhora da unidade imobiliária leiloada, deferida às Fls. 129, está pendente de registro na correspondente Matrícula
Imobiliária. OBS 03: A unidade autônoma está Alienada Fiduciariamente junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual fora deferida a penhora dos direitos do
imóvel (Fls. 129). O valor do Crédito Fiduciário perfaz R$ 385.835,88 até agosto de 2021, conforme manifestação de Fls. 162/167. Valor de Avaliação do imóvel:
R$ 388.600,00 (Abr/2022 – Laudo de Avaliação às ﬂs. 193/214). Valor de avaliação atualizado: R$ 396.853,66 (Jul/2022). O valor de avaliação será atualizado à
época das praças. Débitos Tributários: R$ 3.167,96 (Jul/2022), sendo R$ 1.787,07 referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa e R$ 1.380,89 referente ao
débito não inscrito na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional). Débito
Exequendo/Condominial: R$ 9.732,26 (Jul/2020 – Fls. 97/99). 02 - A 1ª praça terá início em 22 de agosto de 2022, às 17 horas, e se encerrará no dia 25 de
agosto de 2022, às 17 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª Praça, a 2ª Praça seguir-se-á sem
interrupção, iniciando-se em 25 de agosto de 2022, às 17 horas, e se encerrará em 15 de setembro de 2022, às 17 horas. Será considerado arrematante
aquele que ofertar o maior lance, sendo que serão aceitos lances iguais ou superiores a 85% do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único do CPC). Caso
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada exclusivamente eletrônicas pelo sítio eletrônico da gestora (www.
alfaleiloes.com), sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta e o restante em até 30 meses. O saldo devedor (parcelado) sofrerá correção
mensal pelo índice do E. TJ/SP. Havendo mais de uma proposta todas serão apresentadas para apreciação pelo MM. Juízo da causa, que decidirá pela de maior
valor, caso estejam em diferentes condições ou, decidirá pela formulada em primeiro lugar, caso tenham iguais condições (artigo 891, parágrafo único, artigo 895,
§§ 1º ao 8º do CPC). 03 - O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Oﬁcial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070,
através da plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com). Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.
alfaleiloes.com (artigos 12 e 13 da Resolução n° 236/2016, CNJ). 04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge,
companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa ordem (artigos 892, § 2º
e 843, § 1º CPC). 05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC). 06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá
sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC). 07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do
Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 3 horas após o
encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC). 08 - O arrematante deverá pagar
a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja
a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do
encerramento do leilão, na conta bancária do Leiloeiro Oﬁcial: Davi Borges de Aquino Leiloeiro, CNPJ n° 30.753.419/0001-85, a ser indicada ao interessado após
a Arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 09 - Em
hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida à do leiloeiro no
prazo estipulado, pode conﬁgurar fraude em leilão (artigo 358 do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ﬁcando ainda obrigado
a pagar a comissão de 5% (cinco por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oﬁcial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado o leiloeiro a receber e
aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital. 10 - O bem será vendido no estado de
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado veriﬁcar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais
eletrônicas (artigo 18 da Resolução n° 236/2016, CNJ). Eventuais despesas relativas à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens
arrematados correrão por conta exclusiva do arrematante (artigo 29 da Resolução nº 236/2016, CNJ). 11 - O arrematante arcará com eventuais débitos pendentes
que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos ﬁscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ﬁcam
sub-rogados no preço da arrematação. 12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter
rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC). 13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se
tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880, CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução
(artigo 901, § 1º, CPC). 14 - Por uma questão de celeridade, economia e efetividade processual, restando negativo o leilão, já ﬁca o mesmo Leiloeiro autorizado a
prosseguir com a venda por intermédio de Alienação Particular (Provimento CSM n° 1496/2008), estabelecendo-se um prazo de 90 dias. Nesta ocasião, havendo
propostas de compra do correspondente ativo nos termos do Item 02 deste Edital, estas serão levadas à apreciação e aprovação deste MM Juízo. 15 - DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1°
Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com, telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308.
A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte endereço: www.alfaleiloes.com. 16 - A publicação deste edital
supre eventual insucesso nas notiﬁcações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único, CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, aﬁxado e publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de julho de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a),
subscrevi. DRA. ANA CAROLINA ACHOA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA - JUÍZA DE DIREITO
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